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Ágrip 

Í ritgerðinni er velt upp þeirri spurningu hver séu tengsl mismunandi 
starfshátta í skólahverfum við vímuefnaneyslu nemenda. Fjallað er á 
fræðilegan hátt um vímuefnaneyslu unglinga á grunnskólaaldri en með 
vímuefnum er átt við tóbak, áfengi og hass. Áhrif fjölskyldu og umhverfis 
á vímuefnaneyslu unglinga eru skoðuð í ljósi kenninga Bourdieu og 
Durkheim um félagsleg tengsl. Einnig er fjallað um samstarf heimilis og 
skóla og hvaða þættir í því samstarfi geta haft áhrif á vímuefnaneyslu 
nemenda. 

Gerð var eigindleg viðtalsrannsókn, þar sem rætt var við forsvarsmenn 
skóla og foreldrafélaga í þrem skólahverfum um það hvernig samstarfi 
þeirra væri háttað. Niðurstöður viðtalanna eru skoðaðar og greindar og 
bornar saman við tölfræðileg gögn frá Rannsóknum og greiningu um 
vímuefnaneyslu nemenda síðustu ár í sömu hverfum og þátttökuskólarnir 
eru. Niðurstöðurnar benda til þess að mismunandi áherslur í samstarfi 
heimila og skóla hafi áhrif á vímuefnaneyslu nemenda. Minni 
vímuefnaneysla er meðal nemenda þar sem skóli og foreldrafélag vinna 
saman að vímuvarnastarfi. Langvarandi verkefni, sem bæði skóli og 
foreldrafélaga vinna saman að og eiga að koma í veg fyrir 
vímuefnaneyslu, virðast skila mælanlegum árangri. 

Aukna þekkingu á mikilvægi tengsla heimils og skóla má líklega 
yfirfæra á önnur sameiginleg viðfangsefni eins og það að draga úr einelti 
og efla heilbrigða lífshætti. 
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Abstract 

The cooperation between schools and families is much more 
effective than direct propaganda 

 
This paper examines the relation between specific methods of working 
within school districts with respect to preventive measures and teenage 
drug abuse. The paper is called Cooperation between schools and families 
is much more effective than direct propaganda. Teenage drug abuse is 
discussed theoretically with the focus on the consumption of tobacco, 
alcohol and hashish. 

The influence of family and environment on teenage drug abuse is 
examined through the theories of Bourdieu and Durkheim on social 
relations. In addition, the influence of cooperation between families and 
schools, and how that cooperation influences teenage drug abuse is 
studied. In this context special emphasis is given to what aspects of that 
cooperation influences teenage drug abuse.  

Qualitative interview study was made where representatives of 
schools and parent associations in three school districts were interviewed 
about how their collaboration was organised. The conclusions of these 
interviews are looked at, analyzed and compared to statistical data from 
Rannsóknir og Greining (The Icelandic Centre for Social Research and 
Analysis) on teenage drug abuse for the last years from the same school 
districts as the participant schools.  

The outcome indicates that the collaboration of schools and families 
influences teenage drug abuse in various ways. There is less drug abuse 
among students where the school and parents associations collaborate on 
anti-drug campaigns. Long- term projects projects, where both schools 
and parents associations work together on preventing drug abuse appear 
to deliver measurable results. Increased knowledge of the importance of 
cooperation between families and schools can be transferred to other 
common issues such as to reduce bullying and promoting healthy 
lifestyles. 
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Inngangur 

Síðasta áratug hefur dregið úr vímuefnaneyslu unglinga. Rannsóknir 
Þórodds Bjarnasonar (2009) sýna að Ísland stendur vel að vígi í þessum 
málaflokki í samanburði við önnur lönd í Evrópu. Þóroddur bendir á að 
hlutfallslega fæst íslensk börn reyki, drekki áfengi og neyti annarra 
vímuefna í samanburði við önnur Evrópulönd. Fyrir rúmum áratug var 
staða Íslands miklum mun lakari að þessu leyti. Tekið skal fram að þegar 
fjallað er um unglinga í ritgerðinni er átt við nemendur í 8.–10. bekk 
grunnskólans en þeir eru á aldursbilinu 12–16 ára. 

Hlutverk grunnskóla hefur breyst á síðustu áratugum úr því að sinna 
fyrst og fremst námi barna, þar sem lögð var áhersla á greinatengt nám og 
í það að vera uppeldisstofnun. Í uppeldisstofnun læra nemendur aðferðir 
til þess að beita í lífinu og verða hæfir til þess að takast á við framtíðina. 
Einkenni skólastarfs í dag er ekki eingöngu áhersla á námsgreinar eins og 
ensku, dönsku og íslensku, heldur kemur einnig sú áhersla fram í 
Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) að nemendur öðlist 
fjölbreytta þekkingu, t.d. um það hvernig eigi að vinna með öðrum í hópi, 
um lýðræðisleg vinnubrögð, um fjölbreytta lífsleikni og samþættingu 
greina. Skólinn sinnir einnig börnum félagslega og ber ábyrgð á velferð 
þeirra, a.m.k. á meðan á skóla stendur. Aukin áhersla er lögð á samvinnu 
heimila og skóla, en áfram er það á ábyrgð foreldranna að tryggja 
börnunum heilbrigðan lífstíl og sjá til þess að þau fái viðeigandi menntun 
og uppeldi. Skólinn sinnir þess vegna í auknum mæli uppeldisverkefnum 
og eru vímuvarnir hluti þess. Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003) 
segir samstarf heimila og skóla fjalla um það þegar skóli og heimili vinna 
saman að verkefnum. Vinnan við verkefnin sem um ræðir byggist á 
samráði, samvinnu og stuðningi. 

Í starfi mínu sem forvarnafulltrúi hjá Hafnarfjarðarbæ hefur vinna 
með foreldrum, unglingum, lögreglu, skólum, rannsakendum, 
félagsmiðstöðvum, íþróttafélögum og fleirum miðað að því að skapa 
börnunum heilsusamlegt umhverfi. Samstarfsleiðir og áherslur hafa verið 
misjafnar eftir skólahverfum. Rannsóknir hafa sýnt að þróun 
vímuefnaneyslu og áhættuhegðunar unglinga er breytileg eftir hverfum. 
Ýmsar spurningar hafa vaknað í framhaldinu. Er þetta tilviljunum háð eða 
er eitthvað í stjórnun og menningu skóla, starfi foreldafélaga eða 
samstarfi eða samspili aðila í hverfinu sem hefur áhrif á vímuefnaneyslu 



  

14 

unglinganna? Getur lagasetning um skóla haft áhrif og þá hvernig? Getur 
öflugt samstarf foreldra haft áhrif?  

Vitneskja um atriði sem þessi geta nýst nú og í framtíðinni og gert 
starf þeirra sem hafa velferð barna að leiðarljósi mun markvissara en áður 
hefur verið. Ritgerðinni er ætlað að leita svara við því hvort þarna séu 
tengsl á milli, þ.e. hvaða þættir í samstarfi heimili og skóla hafi áhrif á 
vímuefnaneyslu nemenda. Rannsóknarspurning mín er því þessi: Hver 
eru tengsl mismunandi starfshátta í skólahverfum við 
vímuefnaneyslu nemenda?  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar verður leitað skýringa á 
vímuefnaneyslu unglinga og fjallað um það hvernig hægt er að koma í 
veg fyrir að unglingar neyti vímuefna. Markmiðið er því að skoða hver 
séu áhrif samfélagsbreytinga og samstarfs heimila og skóla á 
vímuefnaneyslu unglinga. Sá þekkingarlegi grunnur sem fræðilegu 
kaflarnir gefa varðandi vímuvarnir verða undirstaða rannsóknarhluta 
ritgerðarinnar.  

Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar verða tekin viðtöl við foreldra og 
skólamenn úr þrem skólum um samstarf heimila og skóla og áherslur í 
vímuvarnastarfi þeirra. Hver þessara skóla er eini grunnskólinn í 
viðkomandi skólahverfi. Þessar mismunandi áherslur eru síðan bornar 
saman við rannsóknarniðurstöður frá Rannsóknum og greiningu um 
vímuefnaneyslu nemenda. Markmiðið er að gera samanburð á milli þeirra 
þriggja hverfa sem skólarnir eru í og leita vísbendinga um hvað í 
vímuvarnastarfinu gengur vel eða illa í hverju skólahverfi. Tilgáta mín er 
sú að þegar heimili og skólar vinna markvisst saman með sömu markmið 
að leiðarljósi megi finna vísbendingar um minni vímuefnaneyslu 
nemenda. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

1.1 Kenningar 
Kenningar félagsfræðinnar leitast við að skoða mynstur í samfélaginu og 
varpa ljósi á breytingar sem þar verða (Gestur Guðmundsson, 2008). 
Skoða má breytingar í íslensku samfélagi, eins og í mennta- og 
uppeldismálum, í ljósi kenninga Durkheim og Bourdieu. Leita má 
skýringa í hugmyndum þeirra á því af hverju unglingar hefja 
vímuefnaneyslu. Kenningarnar segja okkur að samspil einstaklinga og 
samfélags hefur áhrif á þróun samfélagsins og stöðu einstaklingsins í því.  

Durkheim fjallar um samfélagið sem lífræna og samvirkandi heild og 
að miklar og hraðar breytingar geti ýtt undir það að viðmið samfélagsins 
séu brotin (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2004). 
Bourdieu segir fólk vera fast í félagslegu tengslaneti sem erfist og víða 
séu ósýnilegir strengir sem standa gegn breytingum í samfélaginu (Gestur 
Guðmundsson, 2008). Hægt er að styðjast við hugmyndir hans um 
félagslegan auð sem megi nýta til þess að virkja samfélagið til þess að 
sinna vímuvörnum. 

1.1.1 Samfélagið sem lífræn heild 

Vímuefnaneysla og önnur frávikshegðun hefur verið tengd við 
hugmyndir Durkheim um siðrof (e. anomie). Anthony Giddens segir í 
inngangi í bók Durkheim (1972) að Durkheim hafi talið samfélagið vera 
sem lífræna heild og að hlutverk stofnana sé mikilvægt. Stofnanir eins og 
skóli, kirkja, stjórnmálaflokkar og fjölskylda þjóni mikilvægu 
samfélagslegu hlutverki. Til dæmis á fjölskyldan að sinna verkefnum sem 
miða að uppeldi eða félagsmótun og viðhalda hugmyndum um 
kjarnafjölskylduna. Durkheim (1972) taldi að ef samfélagsbreytingar 
yrðu hraðar væri það neikvætt fyrir samvirkni þessara stofnana, þ.e. 
tengslin á milli stofnana samfélagsins yrðu veikari. Við slíkar aðstæður 
gæti myndast samfélagsleg upplausn og einstaklingar misst sjónar á 
hlutverki sínu. Þá taldi hann að siðrof gæti myndast en þar sem eru annað 
hvort strangar reglur eða fáar reglur getur skapast svigrúm fyrir siðrof. 
Við aðstæður af þessu tagi má draga þá ályktun að unglingar geti leiðst út 
í vímuefnaneyslu.  
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Rannsókn Þórodds Bjarnasonar, Þórólfs Þórlindssonar, Ingu D. 
Sigfúsdóttur og M. R. Welch (2005) á hugmyndum Durkheim sýna að 
félagsauður samfélagsins (e. intergenerational closure) hefur mikil áhrif á 
vímuefnaneyslu unglinga. Félagsauð samfélagsins má skilgreina sem þau 
viðmið og reglur sem almenn sátt er um að séu æskileg. Þar sem 
félagsauður er mikill eru foreldrar betur í stakk búnir til þess að setja 
viðmið og gildi fyrir börnin. Í rannsókn Þórodds o.fl. var gerður 
samanburður á einstökum fjölskyldum. Kjarnafjölskyldur sem 
einkenndust af samheldni, sem kom m.a. fram í góðum tengslum foreldra 
við aðra foreldra og stuðningi og eftirfylgni fjölskyldu við börnin og 
áherslu á þátttöku í trúarlífi, voru bornar saman við fjölskyldur sem höfðu 
ekki þessi einkenni. Í skólahverfum þar sem foreldrar þekktust og 
einkenndust af mikilli samheldni, virtist sem jákvæðu áhrifin kæmu ekki 
aðeins í ljós hjá börnum þeirra foreldra sem voru samheldnir, heldur 
meðal allra unglinga í viðkomandi hverfi. Rannsóknin sýndi að þar sem 
mikil trúariðkun var í hverfum var áfengisneysla stúlkna minni en í 
öðrum hverfum. 

Durkheim (1972) taldi að samheldni sprytti ekki sjálfkrafa fram í 
daglegu lífi einstaklingsins. Við yrðum stöðugt sérhæfðari eftir því sem 
verkaskipting samfélagsins ykist og óháðari hvert öðru. Þess vegna þurfi 
uppeldi til þess að samfélagið læri samheldni (Gestur Guðmundsson, 
2008). Hlutverk skólans væri því m.a. að kenna nemendum samheldni. 
Börn tækju fullorðið fólk til fyrirmyndar og lærðu í gegnum það. Í þessu 
ljósi eru foreldrar fyrirmyndir barna sinna og það hvernig viðhorf 
foreldrar hafa gagnvart vímuefnaneyslu mun endurspeglast í viðhorfum 
barna þeirra. 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar Þórólfs Þórlindssonar og Jóns 
Gunnars Bernburg (1996) styðja hugmyndir Durkheim um tengsl 
einstaklinga við stofnanir samfélagsins. Þar kom fram að góð tengsl 
einstaklinga við fjölskyldu, skóla, vinahóp og þátttaka í félagsstarfi er 
öflug forvörn gegn afbrotum. Séu þessi tengsl mikil á milli einstaklinga 
og þessara stofnana samfélagsins, þá væru meiri líkur á því að draga 
mætti úr brotahegðun. Rannsóknin sýndi að sterk tengsl barna og 
unglinga við foreldra hafi þau áhrif að þau velji sér vini sem haga sér 
svipað og fylgi reglum samfélagsins. Rannsóknin sýndi líka að alls konar 
brotahegðun unglinga kemur aðallega fram hjá þeim hópi sem ver tíma 
sínum úr augsýn foreldra og annarra sem vinna með börnum í frítíma 
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þeirra. Fleiri íslenskar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður svo sem 
varðandi sjálfsvíg (Þórólfur Þórlindsson og Þóroddur Bjarnason, 1998). 

Samvirknihugsun Durkheim, þar sem stjórnmál, kirkjan, fjölskyldan 
og skóli mynda sterka samstíga heild, má líta á sem aðferð við forvarnir. 
Frá þessum samfélagsstofnunum koma sameiginleg viðmið og félagslegt 
taumhald um það sem telst æskileg hegðun. Þannig er hægt að gefa skýr 
skilaboð til allra í samfélaginu sem vinna gegn vímuefnaneyslu unglinga. 

1.1.2 Áhrif félagsauðs og vettvangs 

Rannsóknir Bourdieu, Coleman og annarra fræðimanna á námsárangri 
barna og unglinga á seinni hluta 20. aldar vöktu talsverða athygli en fram 
að þeim tíma var talið að skýringar á námsárangri væri að stórum hluta að 
finna innan skólanna sjálfra (Gestur Guðmundsson, 2008). Niðurstöður 
sýndu að orsakirnar væri að takmörkuðu leyti að finna innan skólans. 
Aðrir þættir höfðu mikil áhrif á árangur nemenda og þeir þættir tengdust 
félagsauði, tengslum einstaklinganna og þá sérstaklega foreldra og barna. 
Í þessu ljósi má ætla að fræðsla skólans um vímuvarnir ein og sér skili 
ekki tilætluðum árangri og því þurfi heimilin eða umhverfið að standa 
ásamt skólanum að árangursríkum vímuvörnum. 

Davíð Kristjánsson segir í inngangi í bók Bourdieu (2007) að 
kenningar Bourdieu fjalli meðal annars um félagslegan auð (e. social 
capital) og einstaklingarnir reyni að öðlast sem mest af honum. Bourdieu 
(1997) segir að félagslegur auður sé raunveruleg eða möguleg gæði sem 
tengist tengslaneti einstaklingsins. Þessi samskipti geti verið af hagnýtum 
eða táknrænum toga og viðhaldi þessum tengslum. Þau geti einnig verið 
félagslega tryggð með því að viðkomandi tilheyri ákveðinni fjölskyldu, 
skólahverfi, stétt og hafi gengið í ákveðna skóla. Einstaklingarnir búi yfir 
mismunandi félagslegum auði sem að mestu leyti sé fenginn í arf. 
Félagslegi auðurinn sé misskiptur vegna þess að félagslegar aðstæður 
fólks eru mismunandi sem eigi þátt í að viðhalda félagslegri mismunun.  

Ætla má að ábatinn af auknum félagsauði í starfi innan skólahverfa 
verði sameiginlegur öllum þeim sem þar búa. Þannig sé félagsauður 
samofinn þjóðfélaginu með gildum og viðhorfum, s.s. um 
vímuefnaneyslu unglinga.  

Gestur Guðmundsson (2008) segir að félagsauður hafi orðið nokkurs 
konar tískuhugtak meðal fræðimanna og hafi verið notað til þess að skýra 
alls konar félagsleg vandamál. Skólafólki og foreldrum hafi t.a.m. verið 
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kynntar hugmyndirnar um félagsauð og í kjölfarið hafi samstarf heimils 
og skóla verið eflt. Gestur bendir á að hugmyndir Bourdieu um félagsauð 
tengist því að viðhalda félagslegri mismunum svo sem að efri stéttir nýti 
sér vini og ættingja til þess að tryggja sér aðgang að því sem er 
eftirsóknarvert, eins og stöðuveitingum, lóðaúthlutunum og 
lánafyrirgreiðslum. Lægri stéttir hafi ekki aðgang að slíku neti nema að 
takmörkuðu leyti og hafi hvorki stuðningsnet né möguleikann á að búa 
slíkt til. Það séu áherslur bandarískra fræðimanna eins og Coleman 
(1988) sem tengt hafi hugtakið við það að efla tengsl við nágranna, 
vinnufélaga og hverfið sem maður býr í og öðlast þannig félagslegan auð 
í gegnum dagleg samskipti. Þannig er munur á hugsuninni á bak við 
hugtakið félagsauð. Bourdieu segir félagsauðinn fylgja fjölskyldum og 
vera að hluta meðfæddan en Coleman telur að virkni og tengsl 
einstaklinga í samfélaginu geti skapað aukin félagsauð. 

Gestur Guðmundsson (2008) segir eitt af hugtökum Bourdieu vera 
vettvangur (e. field) sem sé afmarkað svið í samfélaginu. Þetta svið hafi 
visst sjálfstæði og þar gildi ákveðnar reglur. Á vettvangi séu einhver gæði 
sem þeir sem tilheyra vettvanginum telja eftirsóknarverð og reyni að 
öðlast þessi gæði eftir ákveðnum leikreglum. Samfélagið sé samsett úr 
mörgum slíkum sviðum. Hver vettvangur einkennist af togstreitu á milli 
hinna ráðandi og hinna nýju og á milli sjálfræðis vettvangsins og 
utanaðkomandi áhrifa  

Grunnskólar eða skólahverfi eru dæmigerður vettvangur samkvæmt 
kenningum Bourdieu. Til dæmis hafa skólarnir visst sjálfstæði og þar gilda 
ákveðnar reglur. Á vettvangi þeirra eru ákveðin gæði sem teljast 
eftirsóknarverð, t.d. ákveðnar stöður, mismunandi launakjör, mismikið 
svigrúm og sjálfstæði í starfi. Starfsmenn reyna t.d. að komast yfir gæðin 
með því að auka menntun sína og þjóna þeim sem útdeila þessum gæðum.  

Epstein (2001) segir rannsóknir hafa sýnt að kennarar séu hræddir eða 
tregir við að leyfa foreldrum að hafa beinan aðgang að skólastarfinu. 
Undir það taka Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir (2008) og segja 
að um síðustu aldamót hafi kennarar ekki verið að sækjast eftir virkri 
þátttöku foreldra í beinu samstarfi á milli heimila og skóla, heldur viljað 
að foreldrar styddu við starf kennarans. Þannig hefur jafnvel verið 
innbyggð í kerfið tregða við að hleypa heimilunum inn í skólann þó svo 
að yfirlýstar stefnur hafi sagt annað. Daft (2001) tekur undir þetta og 
segir skóla lengi vel hafa verið lokuð og einangruð kerfi. Forsendur fyrir 
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raunverulegri samvinnu heimila og skóla voru því varla til staðar vegna 
þess að skólinn var ekki tilbúinn í samstarfið. 

1.1.3 Samantekt 

Skýringar á því af hverju börn hefja vímuefnaneyslu má leita í smiðju þeirra 
Durkheim og Bourdieu. Svör og hugmyndir þeirra eru ólík en minna á 
mikilvægi félagslegra tengsla í allri umfjöllun um vímuefnaneyslu.  

Durkheim telur t.d. að ef reglur verði of stífar eða of fáar í örum 
breytingum samfélagsins, þá einangrist einstaklingurinn. Þegar 
einstaklingurinn sé ekki lengur hluti af lífrænni heild samfélagsins og 
taumhaldið lausara geti komið fram alls konar frávikshegðun, eins og 
vímuefnaneysla. Fjölmargar rannsóknir styðja þetta. 

Bourdieu segir að skólinn sé lokaður vettvangur og taki seint á þeim 
málum sem brenna á samfélaginu hverju sinni. Ástæður fyrir því hvert 
einstaklingarnir þróist liggi í félagslegri og stéttarlegri stöðu þeirra. Slík 
staða feli í sér hið ósýnilega uppeldi sem viðhaldi óbreyttu ástandi í 
sérhverju samfélagi. Með öðrum orðum, þar sem eru félagslegir 
erfiðleikar og vímuefnaneysla heima fyrir hjá unglingum er líklegra að 
þau eigi eftir að lifa lífi sem tengist erfiðleikum og vímuefnaneyslu. 

1.2 Vímuvarnir 
Lyf og áfengi hafa lengi fylgt manninum. Vilhjálmur G. Skúlason (2001) 
segir sjúkdóma hafa herjað á menn frá örófi alda og að sama skapi hafi 
frummennirnir fundið út að ýmsar jurtir hafi lækningarmátt. Til eru 5000 
ára gamlar heimildir frá menningarþjóðinni Kínverjum, þar sem fjallað er 
um jurtir sem innihalda efni, eins og efedrín og kannabis, sem eru notuð 
enn þann dag í dag til lækninga. 

Í þessari umfjöllun er hugtakið vímuefni (e. drug) skilgreint sem 
samheiti lyfja og efna sem geta valdið ávana og fíkn. Þau hafa áhrif á 
miðtaugakerfið þannig að skynjun einstaklingsins á umhverfi og viðbrögð 
við áreitum þess breytist (Lýðheilsustöð, Án árs). Neysla allra þessara 
vímuefna er bönnuð börnum en sum efnin eru lögleg fyrir fullorðna. Efni 
eins og áfengi, tóbak, hass, marijúana, amfetamín, auk nokkurra annarra 
efna, eru öll flokkuð sem vímuefni í þessari ritgerð. Ýmis efni önnur eru 
ávanabindandi og innihalda koffein, eins og kaffi og kóladrykkir, en eru 
ekki skilgreind hér sem vímuefni. 
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Áfengislögin (1998) eru sett til þess að vinna gegn misnotkun á áfengi 
og í 18. gr. kemur skýrt fram að óheimilt er að veita, selja eða afhenda 
þeim sem eru yngri en 20 ára áfengi. Lögum um tóbaksvarnir (2002) er 
ætlað að vernda landsmenn fyrir áhrifum tóbaksreyks og í 8. gr. laganna 
kemur fram að hvorki megi selja né afhenda þeim sem eru yngri en 18 ára 
tóbak. Lög um ávana- og fíkniefni (1974) fjalla um önnur vímuefni eins 
og hass en þar kemur fram bann við allri meðhöndlun slíkra efna og tækja 
til þess að neyta þeirra. Í lögum um eiturefni og hættuleg efni (1988) og 
lyfjalögum (1994) er fjallað um önnur hættuleg efni sem gætu flokkast 
sem vímuefni. Um er að ræða efni eins og snefilefni og gas sem notuð eru 
til þess að sniffa og svo margs konar pillur sem geta gefið vímuástand. 
Þessi efni má ekki afhenda yngri en 18 ára, sum eru lyfseðils- eða 
leyfisskyld, en meginreglan er sú að reynt er að torvelda aðgengi að þeim. 
Samkvæmt þessu eru sum efni algerlega bönnuð en önnur leyfileg 
fullorðnu fólki. 

Í 1. gr. barnaverndarlaga (2002) kemur skýrt fram að börn, þ.e. 18 ára 
og yngri, eigi rétt á vernd og umönnun í samræmi við aldur sinn og 
þroska. Markmið félagsþjónustu sveitarfélaga er, samkvæmt lögum um 
félagsþjónustu (1991), m.a. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði 
barna og ungmenna. Félagsmálanefnd er skylt, í samvinnu við foreldra, 
forráðamenn og aðra þá aðila sem hafa með höndum uppeldi, fræðslu og 
heilsugæslu barna og ungmenna, að gæta velferðar og hagsmuna þeirra í 
hvívetna. Að tilhlutan sveitarfélaga skal vera skipulagt forvarnastarf í 
unglingamálum sem miði að því að beina athafnaþörf æskufólks á 
heillavænlegar brautir.  

1.2.1 Áhættan 

Á heimasíðu Lýðheilsustöðvar segir að vímuefnafíkn stafi af flóknu 
samspili umhverfis, erfða og félagslegra þátta (Gísli Ragnarsson, 2004). 
Hér verður ekki fjallað sérstaklega um erfðaþáttinn eða hina 
taugalífeðlisfræðilegu hlið fíknarinnar, heldur skoðuð áhrif umhverfis og 
félagslegra þátta á neyslu unglinga. Samkvæmt upplýsingum frá 
Lýðheilsustöð hafa rannsóknir síðustu áratuga sýnt fram á það að 
vímuefnafíkn sé sjúkdómur sem stafi iðulega af langvarandi áhrifum 
vímuefna á heilastarfsemina. Margt eigi enn eftir koma í ljós á þessu sviði 
sem varpa muni frekara ljósi á ástæður vímuefnaneyslu. 
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Hættan sem fylgir neyslu vímuefna hefur verið rannsökuð talsvert. 
Þorkell Jóhannesson (2001) segir hættuna felast að stórum hluta í því að 
neysla geti orðið ávanabindandi. Menn fái sjúklega fíkn í það að nota 
efnin og ofneysla þeirra til langs tíma hafi skemmandi áhrif á líkama 
fólks, sérstaklega á miðtaugakerfið, auk þess að geta haft geðræn og 
félagsleg áhrif. Líkaminn myndar þol, fíknin styrkist og í kjölfar neyslu 
sumra vímuefna koma fráhvarfseinkenni. Þessir þrír þættir ýta neytendum 
jafnvel í enn frekari neyslu.  

Ekki er til einn áreiðanlegur mælikvarði á það hvaða vímuefni eru 
talin skaðlegust eða mest ávanabindandi. Nutt, King, Leslie, Saulsbury og 
Blakemore (2007) eru höfundar einnar slíkrar skilgreiningar á skaðsemi 
löglegra og ólöglegra vímuefna. Þar er stuðst við þrjá þætti: Líkamleg 
áhrif, ávanabindingu og félagslega skaðsemi. Heróín var talið mest 
ávanabindandi og fékk einkunnina 3 á mælikvarða sem þeir bjuggu til. 
Tóbak fékk 2,1 sem ávanabindandi efni, áfengi 1,93, kannabis 1,51 og 
LSD 1,23. Þegar fjallað var um það hvaða vímuefni hefði verstu 
líkamlegu skaðsemina kom í ljós að heróín fékk 2,78 í einkunn af þessum 
efnum sem hér eru talin upp, áfengi fékk 1,4, tóbak 1,24, LSD 1,13 og 
loks kannabis 0,99. Þegar fjallað var um félagslega skaðsemi og hvaða 
vímuefni yllu flestum vandamálum, þá fékk heróín 2,54 í einkunn, áfengi 
2,21, kannabis 1,50 tóbak 1,42 og LSD 1,32. Vímuefnin eru misjafnlega 
skaðleg samkvæmt þessu. 

Vímuefnaneysla og óheilbrigt líferni hefur mikil áhrif á líf fólks á 
Íslandi. Lýðheilsustöð (2007) telur upp helstu þætti sem hafa áhrif á 
heilsu Íslendinga. Þar er tóbaksneysla efst á blaði og talin hafa verst áhrif 
allra áhættuþátta. Samkvæmt skýrslu Evrópuskrifstofu Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar (World Health Organization, 2008) eru 
áhættuþættir eins og áfengisneysla, hreyfingarleysi, ólögleg vímuefni og 
óábyrgt kynlíf á meðal þeirra 10 þátta sem hafa mest áhrif á dánartíðni 
Íslendinga.  

Það má þó ekki draga úr því að neysla vímuefna er menningarbundin 
og þykir hófleg neysla löglegra efna vera í lagi hjá fullorðnu fólki. 
Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar (2009) hefur verið stöðug aukning 
í sölu á áfengi síðustu áratugi samhliða því að lífslíkur landsmanna hafa 
aukist. Öndverð þróun hefur verið í tóbaksneyslu landsmanna. 
Samkvæmt nýrri könnun Lýðheilsustöðvar, sem Capacent Gallup (2009) 
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framkvæmdi, kemur fram að um 15,4% landsmanna, 15 ára og eldri, 
reykja daglega en árið 1991 var hlutfallið 29,8%. 

1.2.2 Unglingar og vímuefnaneysla 

Hvers vegna neyta börn vímuefna? Stór bresk landsrannsókn tengir 
viðhorf fjölskyldu afar sterkt við vímuefnaneyslu unglinga og sýnir fram 
á að skýr skilaboð foreldra hafa bein áhrif á neysluna (Fuller, 2009). 
Þessar niðurstöður eru í anda kenninga Bourdieu og Durkheim. Uppeldi 
og viðhorf fjölskyldu og staða hennar í samfélaginu speglast í unglingum 
og hegðun þeirra. 

Í bandarískri spurningalistakönnun (Partnership for a Drug-Free 
America, 2008) eru unglingarnir spurðir að því af hverju þeir hafi prufað 
fíkniefni. Þeim eru gefnir upp nokkrir svarmöguleikar og mega merkja 
við fleiri enn einn þeirra. Fjögur algengustu svörin eru: Til þess að takast 
á við vandann við að vera í skóla, til þess að líða betur með sjálfan sig, til 
þess að vera töff, og til þess að takast á við vanda heima fyrir. Foreldrar 
eru einnig spurðir og kemur í ljós að þeir telja að börnin noti fíkniefni til 
þess að takast á við álag og streitu. Almennt er mikill munur á svörum 
foreldra og unglinga. Í stórri landskönnun í Bretlandi voru nemendur sem 
höfðu prufað fíkniefni spurðir að því af hverju þeir hefðu neytt fíkniefna 
og sögðust 68% þeirra hafa viljað prufa hvernig það væri að taka 
vímuefni (Department of Health, 2002). Þegar þau voru síðan spurð að 
því af hverju þau hefðu notað vímuefni einhvern tímann á síðustu 30 
dögunum, þá var algengasta svarið (59%) að það hefði verið til þess að 
komast í vímu eða láta sér líða vel. Áhrifavaldar við töku efnanna voru 
vinir, að þau hefðu ekkert betra að gera, og til þess að gleyma 
vandamálum sínum. 

Ýmislegt bendir til þess að unglingum sé meiri hætta búin við neyslu 
þessara efna en fullorðnu fólki. Langtímarannsókn sem gerð var á þeim 
sem byrjuðu ungir að drekka áfengi, sem Clark, Lynch, Donovan og 
Block (2001) stóðu að, sýnir að heilsufar þessa hóps er mun verra en 
sambærilegs hóps sem ekki drakk áfengi. Þátttakendur í þeim hópi töldu 
heilsu sína vera verri en þeir sem voru í samanburðarhópnum. Þeir 
fyrrnefndu voru með fleiri eiturefni í líkamanum og voru mun líklegri til 
þess að fá lifrarsjúkdóma. Rannsókn sem Winter og Lee (2008) unnu 
sýnir að ef unglingar yngri en 18 ára byrja að drekka áfengi og reykja 
kannabis eru þau mun líklegri til þess að verða háð efnunum og misnota 
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þau en þeir sem byrja seinna að nota efnin. Bonino, Cattelino og Ciairano 
(2005) stóðu að rannsókn sem sýndi að unglingar byrja fyrr að neyta 
löglegra vímuefna en ólöglegra. Þeir sem byrja ungir að reykja tóbak eða 
marijúana eru líklegir til þess að verða háðir og reykja mikið. Þeir 16–19 
ára unglingar sem drekka mikið og nota mikið kannabis eru svartsýnni á 
framtíðina, eru með afar sterk tengsl við jafningjahópinn en minni við 
foreldra, eiga sjaldan samræður við foreldra sína, hafa lægra sjálfsmat, fá 
sjaldnar stuðning foreldranna, eyða tímanum í óskipulagðar tómstundir, 
eru mikið í verslunarmiðstöðvum og opinberum miðlægum stöðum og 
eru tengdir alls konar áhættuhegðun.  

Í langtímarannsókn sem Ellickson, Tucker og Klein (2003) gerðu á 10 
ára tímabili voru bornir saman unglingar sem drukku ekki áfengi við 
unglinga sem byrjuðu snemma að drekka. Þar kom afar skýr niðurstaða 
um það að þeir sem byrjuðu ungir að drekka og fikta við áfengi eru 
líklegri til þess að eiga við námsörðuleika að stríða, misnota vímuefni og 
brjóta af sér. Þeir voru einnig líklegri til þess að verða atvinnulausir og 
tengjast ofbeldis- og glæpaverkum. Í rannsókn sem Stueve og O’Donnell 
(2005) stóðu að komu í ljós tengsl á milli þess að unglingar drykkju 
áfengi og óæskilegrar kynlífshegðunar. Rannsóknin sýndi að þeir sem 
byrjuðu að drekka ungir stunduðu frekar kynlíf án getnaðarvarna, áttu 
marga bólfélaga og voru undir áhrifum kannabis eða áfengis á meðan á 
kynlífi stóð og hjá þeim var hærri tíðni þungana.  

Rannsókn Grant og Dawson (1998) sýndi fram á að við hvert ár sem 
unglingar sleppa því að hefja neyslu, þá minnka líkurnar á því að þeir 
þrói með sér alkahólisma eða misnoti vímuefni (e. drug abuse) síðar á 
lífsleiðinni. Það virðist því hafa jákvæð áhrif að koma í veg fyrir 
vímuefnaneyslu unglinga eða seinka henni. 

Það kemur fram á heimasíðu Krabbameinsfélagsins í Bandaríkjunum 
að flestir fullorðnir reykingamenn hafa byrjað að reykja á unglingsaldri 
(American Cancer Society, 2009). Alls konar kvillar hrjá fremur 
reykingamenn á unglingsaldri en þá unglinga sem reykja ekki. Þeir fá 
frekar höfuðverk, verða andstuttir og fá verri einkenni þegar þeir fá flensu 
eða kvef. Lungun vaxa verr og starfa verr, þeir eru háðir nikótíninu og 
heilsan er almennt verri en á meðal unglinga sem reykja ekki. Rannsókn 
sem Fuller (2009) stóð að sýndi fram á tengsl á milli þess að reykja og 
drekka áfengi, þannig að neysla á öðru eykur líkur á að neysla hefjist á 
hinu efninu. Langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2003) sýndi 
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að tóbaksneysla og áfengisneysla fara gjarnan saman. Sigrún fylgdi eftir 
hópi ungmenna og kom í ljós að nær allir sem reyktu sígarettur drukku 
líka áfengi. Hin síðari ár hefur orðið aukning í neyslu marijúana meðal 
ungs fólks (Hrefna Pálsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 
Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 
Rannsóknir sýna að það séu þeir sömu sem reykja hass og marijúana. 

Rannsóknir á þroska heilans, sem Giedd (2004) hefur staðið að ásamt 
fleirum, sýna að heilinn er að þroskast á lengra tímabili en talið var. Þó að 
heilinn hjá sex ára gömlu barni hafi náð næstum fullri stærð fullþroska 
heila, þá sýna þessar rannsóknir að hann er að þroskast allt að 25 ára 
aldri. Spear (2002) hefur rannsakað áhrif áfengis og vímugjafa á heilann í 
ungu fólki. Rannsóknir hennar sýna að mikil áfengisneysla hefur áhrif á 
þroska heilans sem er á viðkvæmu stigi á unglingsárunum og neyslan hafi 
taugalífeðlisfræðileg áhrif. Spear bendir á að það þurfi að rannsaka þetta 
betur en þetta eru frumkvöðlarannsóknir. Svipaðar rannsóknir á rottum 
hafa þó sýnt fram á að mikið áfengi skemmir heilann snemma á 
þroskaferli þeirra. Spear bendir þó á að einnig séu til rannsóknir sem sýni 
ekki fram á beinan skaða af unglingadrykkju og fara verði varlega í því 
að heimfæra rannsóknir á tilraunrottum yfir á menn. Rannsókn sem 
Bonino o.fl. (2005) stóðu að sýndi meira að segja að þeir unglingar sem 
drukku vín í hófi blönduðust betur félagslega við fjölskyldur sína heldur 
en þeir sem ekki drukku. Hér ber þó að hafa í huga menningarlegan mun 
á milli Íslands og Ítalíu þar sem rannsóknin var gerð. 

Almennt má segja að vímuefnaneysla unglinga hafi slæm áhrif á líf 
þeirra. Til lengri tíma litið eru afleiðingarnar alvarlegar og draga úr 
mögulegum lífsgæðum. Hættan af óhóflegri neyslu er mikil hjá unglingum, 
eins og varðandi tíðni félagslegra vandamála og heilsutengdra sjúkdóma.  

1.2.3 Forvarnir 

Aðgerðir opinberra aðila eru, samkvæmt Árna Einarssyni (2001), 
miðaðar að því að hafa bein áhrif á framboð vímuefna og draga úr 
eftirspurn. Lögum er ætlað að skapa skýran ramma og hafa þannig áhrif á 
framboðið. Til þess að draga úr eftirspurn er beitt fræðslu og áróðri um 
vímuefnin. Skólar og foreldrar gegna lykilhlutverki í fræðslunni. 
Lýðheilsustöð (2007) er ætlað að sporna gegn þáttum sem hafa neikvæð 
áhrif á lífsskilyrði fólks og auka heilbrigða lífshætti. Meginþungi starfsins 
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tengist því að ná með samstarfsverkefnum til barna og unglinga, 
uppalenda þeirra og þeirra stofnana sem börnin dveljast í.  

Forvörnum (e. prevention), í þessu tilfelli vímuvörnum, er oft 
samkvæmt Colton, Sanders og Williams (2001) skipt í þrjá flokka:  

1. stig eru almennar aðgerðir sem eiga að virka sem forvörn 
eða takmarka aðgengi að vímuefnum, s.s. með því að fræða 
unglingana um skaðsemi og tryggja þeim vernd, eins og með 
lagasetningu.  

2. stig er það að vera með stuðning eða inngrip eftir að 
vandamál hefur komið upp hjá þeim sem teljast þá í 
áhættuhópi. Hér má nefna hópastarf unglinga sem fiktað 
hafa við neyslu og viðtöl við sérfræðinga.  

3. stig er bein íhlutun, s.s. að setja ungling í vímuefnameðferð.  

Í Evrópuskýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (World Health 
Organization, 2008) eru birtar mælingar á áhrifum ólíkra aðferða við að 
draga úr vandamálum tengdum áfengisneyslu. Þar kemur fram að 
heildaráfengisneysla þjóðar hefur áhrif á heilbrigði og sjúkdóma. 
Aukning eða minnkun áfengisneyslu hefur bein áhrif á tíðni ákveðinna 
sjúkdóma og dauðsfalla. Einnig kemur fram að mikill munur er á 
drykkjusiðum innan Evrópu. 

Stjórnun á aðgengi og eftirlit með framboði áfengis hafa, samkvæmt 
Evrópuskýrslunni, reynst árangursríkustu og hagkvæmustu leiðirnar til þess 
að koma í veg fyrir skaða af völdum þess. Margar rannsóknir ýta undir það 
að álagning skatta, takmörkun fjölda sölustaða og sölutíma virki einna best. 
Aldurstakmarkanir á áfengiskaupum virðist vera leið sem hefur dregið úr 
unglingadrykkju. Þar sem margir unglingar hafa möguleika á því að nálgast 
áfengi hjá fjölskyldu og vinum virðist þó þurfa samfélagslega breytingu til 
þess að draga enn frekar úr neyslu unglinga. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir að fræðslu til barna og 
unglinga sé best borgið í höndum ríkisstofnana eða óháðra fræðsluaðila 
sem búi yfir faglegri þekkingu (World Health Organization, 2008). Aðilar 
sem hafa hagsmuni og heilbrigði unga fólksins að leiðarljósi eigi að sjá 
um fræðsluna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin bendir á að rannsóknir á 
langtímaáhrifum vímuvarnafræðslu í skólum hafi þó valdið vonbrigðum 
en þær leiðir sem hafa foreldrasamstarf að leiðarljósi lofa þó afar góðu.  
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Vímuvarnafræðsla hefur ekki skilað viðunandi árangri. Samkvæmt 
Shaw (2003) sýndi rannsókn að einn þriðji nemenda muni hreinlega lítið 
af slíkri fræðslu. Í seinni tíð hefur fræðslan batnað. Í breskri skýrslur sem 
Fuller (2009) ritstýrði kemur t.a.m. fram að árið 1988 mundi 38% 
nemenda eftir vímuvarnakennslunni að ári liðnu en árið 2008 var talan 
komin upp í 60%. Af þeim sem höfðu fengið hagnýta fræðslu höfðu 12% 
prufað eiturlyf en 31% hjá þeim sem höfðu fengið enga eða litla fræðslu 
eða aðeins fræðslu um skaðsemi vímuefna.  

Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og 
Viðar Halldórsson (1998), sem meðal annarra mótuðu stefnu Íslendinga í 
þessum málum, mæltu eindregið með því rétt fyrir aldamótin síðustu að 
breyta áherslum í forvarnastarfi hér á landi. Megininntakið þá var fræðsla 
og talsvert var um félagslegt taumahald, s.s. stífar reglur og löggæslu. 
Þeir töldu að það sem vantaði væri óformlegt taumhald sem fælist í því að 
bæta félagslegt umhverfi unglinga, s.s. með persónulegum samskiptum í 
samvinnu við foreldra. Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009) segir að í seinni tíð 
hafi þeir sem vinna að forvörnum áttað sig á því að árangursríkara sé að 
byggja upp nærsamfélag unglinganna og virkja þá til þátttöku í 
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi frekar en leggja höfuðáherslu á 
fræðslu um skaðsemi vímuefna.  

1.2.4 Vímuvarnir á Íslandi 

Ólafur Haukur Árnason (2004) hefur ritað yfirlit yfir sögu áfengis á 
Íslandi og hann segir sögu forvarna á Íslandi vera jafnlanga og búsetu 
mannsins hér og vísar í Hávamál máli sínu til stuðnings. Hann bendir á að í 
Jónsbók sé ákvæði um takmarkanir á meðferð áfengra drykkja í Lögréttu á 
Þingvöllum og því megi segja að hér á landi hafi verið áfengislöggjöf frá 
alda öðli (Dómsmálaráðuneytið, 1997–1998). Björn E. Hafberg (1995) segir 
að áfengi hafi alltaf verið viðloðandi á Íslandi og að víða séu til heimildir um 
það, sérstaklega ofneyslu þess. Innflutningsskýrslur, ferðabækur útlendinga, 
ljóð Íslendinga og Íslendingasögurnar eru dæmi um slíkar heimildir. Í 
gegnum aldirnar hafi yfirvaldið stöðugt verið að takmarka aðgang almúgans 
að áfengi. Dæmi eru til frá árinu 1625 um innfluttar vörur að áfengi hafi 
verið 17,1% allra innfluttra neysluvara, kornvörur 33% og föt og aðrar 
vefnaðarvörur 19,5%.  

Á miðri 19. öld voru stofnuð bindindisfélög um land allt og í kjölfarið dró 
úr innflutningi áfengis (Björn E. Hafberg, 1995). Tollar og stríðið í Evrópu 
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takmarkaði framboðið og áhrifa bindindishreyfingarinnar gætti allt fram til 
bannáranna svonefndu sem stóðu yfir árin 1915–1935. Þá voru aðallega sterk 
vín bönnuð en flutt voru inn t.d. „læknavín“ og „Spánarvín“. Gögn sýna fram 
á að hlutfallslega fáir hafi þurft að dúsa í fangageymslum Reykjavíkur á 
meðan á bannárunum stóð og glæpatíðni hafi verið minni. Drykkja 
landsmanna jókst aftur smátt og smátt eftir bannið og er enn að aukast. Eftir 
seinna stríð fór að bera á öðrum vímuefnum, eins og hassi, pillum og 
amfetamíni. AA hreyfingin hóf störf hér á landi árið 1948 og SÁÁ árið 1978 
og segir Björn E. Hafberg þessa aðila hafa verið leiðandi í meðferðarstarfi 
drykkjusjúkra auk spítalanna. Eftir 1985 fór að bera nokkuð á ungu fólki í 
áfengismeðferð hjá SÁÁ, samkvæmt gögnum frá Þórarni Tyrfingssyni 
(2007). Á næstu árum fjölgaði mikið innlögnum ungs fólks og náðu þær 
hámarki um aldamótin. Innlögnum ungs fólks inn á Vog vegna 
amfetamínneyslu hefur fjölgað síðustu ár.  

Mynd 1. Vímuefnaneysla nemenda í 10. bekk á tíunda áratugnum (Inga 
Dóra Sigfúsdóttir, 2007).  

Með breyttri þjóðfélagsgerð í kjölfar heimstyrjaldarinnar segir Gestur 
Guðmundsson (2000) að aðstæður ungmenna í Reykjavík hafi breyst. Erlend 
áhrif urðu sýnileg hjá unglingum, frítíminn óx, lítið framboð var á 
uppbyggilegu starfi, s.s. að ungmennafélög væru með öflugt starf í borginni. 
Æskulýðsráð var stofnað árið 1956 og hafði það að markmiði að koma 
unglingum á ,,hollar og þroskandi brautir“. Á næstu áratugum má segja að 
háð hafi verið barátta um unglingana á milli götunnar og sjoppanna annars 
vegar og hins vegar tómstundaframboðs borgarinnar. Félagsmiðstöðin 
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Tónabær er dæmi um verkefni á vegum Reykjavíkurborgar sem náði til 
unglinganna. Sjálfsprottinn vettvangur sem kallaðist Hallærisplanið, þar sem 
unglingar dvöldust í miðbæ borgarinnar um helgar við drykkju og slagsmál, 
er annað dæmi um fyrirbæri sem náði vinsældum unga fólksins en jók eflaust 
á vímuefnaneyslu unglinga. Samkvæmt rannsóknum Þórólfs Þórlindssonar 
(1998) og samstarfsmanna var árangur ekki góður af forvarnastarfi á Íslandi 
síðustu áratugina fram að aldamótum. Mynd 1 sýnir að daglegar reykingar 
unglinga í 10. bekk jukust frá árinu 1992–1998 úr 15% í 23%. Þeim sem 
viðurkenndu að hafa prufað hass fjölgaði úr 7% í 17% á sama tímabili. 

Samkvæmt viðtali við Árna Guðmundsson (nóvember, 2009), sem var 
æskulýðsfulltrúi í Hafnarfirði árin 1987–2007 og áður starfsmaður 
Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur frá um 1980, þá var lítið um 
vímuvarnir í skólum á áttunda og níunda áratugnum að því frátöldu að 
haldnir voru forvarnafyrirlestrar í skólum. Á slíkum fyrirlestrum komu 
m.a. fram fyrrum fíklar og ræddu um neyslu sína og afleiðingar hennar 
við nemendur. Óljóst var hver hefði skyldum að gegna í skólunum um 
vímuvarnir. Félagsmiðstöðvar höfðu þó boðið upp á vímuefnalaust starf 
og vímuvarnafræðslu fyrir unglinga. Auk þess hafi barna- og 
unglingastarf íþróttahreyfingarinnar ætíð verið boðberi heilbrigðra 
lífshátta. Árni telur að vímuefnaneysla á meðal unglinga hafi náð hátindi 
sínum um miðjan tíunda áratuginn. 

Mynd 1 sýnir að árið 1998 hafi mælst mest vímuefnaneysla meðal 
nemenda í 10. bekk. Árni segir að á þessum sömu árum hafi fjölgað alls 
konar verkefnum og félagasamtökum sem tengdust vímuvörnum. Þar má 
nefna Vímulausa æsku, Fræðslumiðstöð í fíknivörnum, SAMAN-hópinn, 
Heimili og skóla, SAMFOK, Marita – Hættu áður en þú byrjar, 
foreldrarölt og Áfengis- og vímuvarnaráð. Samtök félagsmiðstöðva, 
SAMFÉS, fór að sinna vímuvörnum af miklum krafti á þessum árum. 
Framboð á félagsmiðstöðvum fyrir unglinga jókst um land allt. Hitt húsið 
tók til starfa og jafningjafræðsla hófst.  

Maritafræðslan var verkefni sem lögreglan, Samhjálp og 
Reykjavíkurborg stóðu að. Hinir opinberu aðilar hafa nú dregið sig í hlé, 
sagði Aðalsteinn Gunnarsson framkvæmdastjóri IOGT (munnlegt samtal 
23. febrúar 2010), en bindindishreyfingin hefur hlaupið í skarðið. 
Fræðslan fer þannig fram, samkvæmt heimasíðunni Marita.is sem 
Samhjálp (2010) heldur úti, að fyrrverandi fíkill segir börnunum frá 
vímuefnunum og hættunum og sýnir heimildamynd um skaðsemi 
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vímuefnaneyslunnar. Síðar um daginn eiga foreldrar að mæta og fá 
svipaða fræðslu. Þannig eiga börn og foreldrar að hafa sameiginlegan 
grunn til þess að ræða um vímuefnaneyslu.  

Málstaður bindindishreyfingarinnar átti sér ekki sterkan hljómgrunn í 
samfélaginu á þessum tíma að mati Árna. Þeir aðilar sem voru helst 
stefnumótandi í forvarnarstarfinu framan af níunda áratugnum voru 
bindindishreyfingin, meðferðaraðilar eins og SÁÁ og samtök sem 
blönduð voru af bindindisaðilum og meðferðaraðilum og rekin með 
opinberum styrkjum. Þessi samtök náðu ekki árangri eða fótfestu í 
forvarnastarfi á meðal almennings, þó að margt hafi verið vel gert. 
Samstarf var í raun ekki mikið á milli allra þeirra sem reyndu að sinna 
vímuvörnum.  

Árni segir að á nýrri öld hafi það verið skilgreint sem hlutverk 
sveitarfélaga að sinna þessum málaflokki. Voru m.a. stofnuð sérstök 
embætti forvarnafulltrúa í stærri sveitarfélögum en í Reykjavík fengu 
þjónustumiðstöðvar það hlutverk. Lýðheilsustöð tók síðan við því 
hlutverki af alls konar ráðum og nefndum að veita forystu á sviði 
vímuvarna og heilsueflingar. Framboð var aukið á alls kyns 
tómstundastarfi sem var niðurgreitt af hinu opinbera til þess að jafna 
aðgengi unglinga að skipulögðu starfi í frítímanum.  

1.2.5 Íslenska módelið 

Í grein Ingu Dóru Sigfúsdóttur, Þórólfs Þórlindssonar, Álfgeirs Loga 
Kristjánssonar, K. M. Roe og J. P. Allegrante (2009) kemur fram að 
hópur íslenskra félagsvísindamanna hafi leitast við að skilja og skýra þá 
þætti sem spá fyrir um frávikshegðun unglinga. Skoðaðir væru þættir eins 
og vímuefnaneysla, líðan, árangur í skóla, tengsl við foreldra og samspil 
félagslegra þátta í frítíma unglinganna og reynt að finna út hvernig þessir 
þættir tengjast. Þessi nálgun hefur verið kölluð „Íslenska módelið“ og 
miðar hún að því að draga úr misnotkun unglinga á vímuefnum.  

Íslenska módelið byggir á því að greina verndandi þætti annars vegar 
og áhættuþætti hins vegar. Verndandi þættir byggjast á því að greina 
þátttöku unglinganna í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi í frítíma 
þeirra. Einnig eru greindir þættir sem snúa að foreldrum og fjalla um 
umhyggju, eftirliti, stuðning við nám, vitneskju um það hvað börnin eru 
að gera í frítíma sínum, með hverjum þau eru og samverutíma 
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fjölskyldna. Úr þessu þáttum hafa fengist skýrar leiðbeiningar um þær 
áherslur sem samstarf heimilis og skóla getur byggt á. 

Áhættuþættirnir snúa að neyslu vímuefna og tóbaks, áhrif 
jafningjahópsins, að eiga vini sem neyta fíkniefna og að eiga foreldra sem 
drekka áfengi. Einnig eru óskipulagðar tómstundir greindar, eins og það 
að fara í „partý“, vera úti eftir að útivistartíma lýkur, að fara niður í bæ 
um helgar og hanga í sjoppum eða verslunarmiðstöðvum. Íslenska 
módelið byggir á því að þeir vinni saman sem standa að rannsóknum og 
vinni á vettvangi með unglingunum. Aðilar eins og skólar, lögregla, 
félagsþjónusta og félagsmiðstöðvar. Hugmyndafræðin byggist á því að 
virkja grasrótarstarfið til þess að hafa áhrif á hina verndandi þætti og 
takmarka þannig áhrif áhættuþátta. 

Niðurstöður árlegra rannsókna sýna, sbr. mynd 2, að frá árinu 1997 
hafa stöðugt færri unglingar reykt daglega, prufað hass eða orðið drukknir 
síðustu 30 dagana áður en könnunin er gerð. Að sama skapi segjast fleiri 
unglingar verja meiri tíma með foreldrum sínum og að foreldrar viti 
frekar nú en áður með hverjum unglingarnir verji frítíma sínum. 

Mynd 2. Þróun vímuefnaneyslu unglinga í 10. bekk á Íslandi síðustu 12 ár 
(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 
Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Hinum árlegu rannsóknum Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2009) og 
samstarfsfélagar hjá Rannsóknum og greiningu er ætlað að hafa bein áhrif 
á stefnumótun aðila sem vinna með börnum og unglingum og tryggja 
þannig öllum aðilum nýjustu upplýsingar um árangur. Þannig er hægt að 
meta stöðugt afrakstur verkefna. Rannsóknargögnin eru byggð á stórri 
spurningalistakönnun sem nær allir þeir unglingar svara sem mæta í 
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skólana á Íslandi þegar könnunin er gerð hverju sinni og svarthlutfall 
hefur reynst vera um 81%. 

Samstarfsaðilum eins og sveitarfélögum eða öðrum hagsmunaaðilum 
gefst síðan kostur á því að nálgast gögn sem sýna þróun vímuefnaneyslu 
nemenda í hverju sveitarfélagi, borgarhluta eða skólahverfi. Mynd 3 sýnir 
þróun vímuefnaneyslunnar síðustu ár í Hafnarfirði hjá nemendum í 10. 
bekk. 

Mynd 3. Þróun vímuefnaneyslu meðal nemenda í 10. bekk í Hafnarfirði árin 
1998–2009 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2009). 

Sjá má á mynd 3 að svipuð þróun hefur verið í Hafnarfirði og á landsvísu 
á síðustu 12 árum. Tölurnar hafa náð meiri hæðum í Hafnarfirði og 
sveiflur verið meiri. Sérstaklega ber að horfa á háar tölur árin 1998–1999 
og hve lágar tölurnar eru 2009 í samanburði við landsmeðaltal.  

Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009) o.fl. taka það fram að rannsóknirnar hafi 
ekki leitt í ljós bein orsakatengsl á milli allra þessara áhættuþátta og 
verndandi þátta og því sé erfitt að alhæfa um orsakir og afleiðingar. 
Almennar þjóðfélagsbreytingar geti líka haft áhrif eins og þær sem hafa 
orðið víða í vestrænum löndum og sérstaklega er horft á hlutverk foreldra 
í því samhengi. Aðrir þættir gætu haft áhrif, eins og áherslur í skólastarfi 
varðandi forvarnir og samfélagsbreytingar, eins og atvinnuþróun og staða 
fjölskyldunnar. 



  

32 

Þóroddur Bjarnason (2009) bendir á að neysla unglinga hafi minnkað 
á meðan heildarneysla Íslendinga á áfengi hafi aukist. Tölur frá Hagstofu 
Ísland (2009) sýna að árið 1995 hafi hver íbúi á Íslandi 15 ára og eldri 
neytt um 4,8 lítra af hreinu alkahóli en árið 2007 hafi talan verið komin í 
7,5 lítra. Gögn Þórodds (2009) sýna að þessi heildarneysla sé ein sú 
minnsta á hvern íbúa í Evrópu. Einungis Norðmenn drekka minna en 
Íslendingar. Í þessu ljósi má ætla að neysla unglinga endurspegli litla 
heildarneyslu landsmanna. Því hafi tíðni áfengisneyslu unglinga á Íslandi 
framan af tíunda áratugnum verið óeðlilega mikil. Í dag er því hlutfallsleg 
neysla unglinga á áfengi miðað við neyslu fullorðinna svipuð þeim 
meðaltalstölum sem þekkjast í Evrópu. Þóroddur telur að erfitt sé að 
sanna með óyggjandi hætti hvaða þættir leiddu til þess að vímuefnaneysla 
ungling hafi dregist svo mikið saman á síðustu 12–14 árum. Hann bendir 
þó á að hækkun sjálfræðisaldurs árið 1998 úr 16 ára í 18 ára og sú 
hugarfarsbreyting sem varð í kjölfarið, varðandi ábyrgð foreldra á uppeldi 
barna sinna, hafi haft mikið að segja. Í kjölfarið fór forvarnastarf að miða 
að því að auka þátttöku foreldra og gera þá virka í samstarfi við skólann. 
Samráð varð á milli foreldra um ásættanlega hegðun unglinga og 
foreldrafélagastarfið miðaði að því að barist yrði gegn vímuefnaneyslu og 
eftirlitslausum unglingasamkvæmum. Þóroddur bendir á að 
foreldraeftirlit hafi verið minna hér á landi árið 1995 en þekkist í Evrópu. 
Í dag er það komið í svipað horf og annars staðar í álfunni. Þessir tveir 
þættir, sjálfræðisaldurinn og breytt hugarfar foreldra, séu lykilþættir í 
þessum breytingum. 

Í Evrópurannsókninni, sem Þóroddur Bjarnason (2009) stýrði, er 
jafnframt bent á að þeir fáu unglingar á Íslandi sem drekki áfengi drekki 
afar mikið. Það sem er enn verra er að þessum unglingum er mun hættara 
en jafningjum þeirra í Evrópu við að lenda í alls konar vanda tengdum 
neyslunni. Þeir eru mun líklegri til þess að lenda í vandræðum og 
útistöðum við foreldra, vini og lögreglu. Þeir lenda frekar í slysum, sjá 
eftir samförum daginn eftir, og lenda í því að frá þeim sé stolið. 

Almennt sýna rannsóknir að jafningjahópur unglinga ráði mestu um 
vímuefnaneyslu og afbrotahegðun. Rannsóknir Þórólfs Þórlindssonar og 
Jóns Gunnars Bernburg (2004) á afbrotahegðun unglinga bendir þó til 
þess að svo þurfi ekki alltaf að vera. Í anda hugmynda Durkheim hafa 
Þórólfur og félagar sýnt fram á að unglingar sem eru í veikum tengslum 
við stofnanir samfélagsins, eins og fjölskyldu, kirkju og skóla, eru 
móttækilegri fyrir áhrifum jafningjahópsins. Þeir sem eru í góðum 
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tengslum við stofnanir samfélagsins eru síður móttækilegir fyrir 
jafningjaáhrifum. Þórólfur Þórlindsson (1998) kom fram með 
rannsóknarniðurstöður sem sýndu að hið félagslega samhengi var oft 
ástæðan fyrir vímuefnaneyslu. Rannsóknir hans sýndu að þau ungmenni 
sem eru utanveltu í skóla, líður illa og fá lágar einkunnir, leiðast frekar út 
í vímuefnaneyslu og stunda afbrot frekar en þau sem gengur vel í skóla. 

Nýjustu íslensku rannsóknirnar, sem Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 
Gunnar Bernburg (2009; 2005) og fleiri hafa staðið að, hafa sýnt fram á 
að áhrif nærsamfélagsins, sem oftast er skólahverfið eða bæjarhlutinn, á 
líf og líðan barna og unglinga er mikið. Í nærsamfélögum þar sem 
foreldrasamvinna er mikil eru minni líkur á vímuefnanotkun allra 
unglinga í hverfinu en ekki aðeins hjá börnum þeirra foreldra sem eru 
virkir í foreldrasamvinnunni.  

Í ljósi þessara rannsókna má draga þá ályktun að þó aðeins sumir 
foreldrar séu virkir í vímuvarnaverkefnum, þá skili ávinningurinn sér til 
heildarinnar. Því dragi þessir virku foreldrar vagninn áfram og börn hinna 
ósamstígu foreldra finni einnig fyrir þessari festu og fylgi með. Samstarf 
heimila og skóla um vímuvarnir er því sú leið sem getur skilað mestum 
ávinningi til skólahverfisins í heild. 

1.2.6 Samantekt 

Vímuefnaneysla unglinga hefur slæm áhrif á líf þeirra. Til lengri tíma eru 
afleiðingarnar alvarlegar og draga úr mögulegum lífsgæðum. Hættan af 
óhóflegri neyslu er mikil hjá unglingum, s.s. auknar líkur á félagslegum 
vandamálum og heilsutengdum sjúkdómum. Því er lagabókstafurinn skýr 
og aðgengi unglinga að vímuefnum takmarkað. Skólanum ber að sinna 
vímuvörnum og fræða nemendur um hætturnar sem fylgja 
vímuefnaneyslu. Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á 
vímuefnaneyslumunstri unglinga. Um miðjan tíunda áratuginn var 
umtalsverð neysla á meðal unglinga á vímuefnum. Í kjölfarið fóru ýmis 
verkefni af stað með það að markmiði að minnka neysluna og í dag hefur 
náðst góður mælanlegur árangur. Forvarnaaðferð sem byggist á því að 
greina verndandi þætti annars vegar og áhættuþætti hins vegar virðist 
hafa skilað ágætum mælanlegum forvarnaárangri. Ekki eru allir á einu 
máli um það að sú leið hafi verið meginorsök árangursins, heldur fremur 
að hækkun sjálfræðisaldurs og aukin foreldravirkni hafi gert foreldra 
öflugri í eftirlitshlutverki sínu. Það er ljóst að það er hið félagslega 
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umhverfi sem skiptir mestu máli. Rannsóknir sýna að í hverfum þar sem 
er mikil foreldrasamvinna njóta allir unglingar í hverfunum ávaxtanna af 
samvinnu virku foreldranna.  

1.3 Foreldrafélög og skólahverfi 
Loftur Guttormsson (2008a) segir að fræðsla barna hafi farið fram á 
heimilum áður en skólastarf varð almennt í byrjun 20. aldar. Samskipti 
heimila og skóla var aðallega í formi vitnisburðarbóka. Fyrsti 
foreldafundurinn, sem vitað er um með vissu, var haldinn árið 1910 og 
voru slíkir fundnir haldnir víða um landið löngu áður en ákvæði yfirvalda 
um samstarf heimili og skóla kom fram (Loftur Guttormsson, 2008b). 
Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir (2008) segja að það hafi ekki 
verið fyrr en á áttunda áratug 20. aldar sem foreldafélög hafi verið 
stofnuð við grunnskóla hér á landi. Í grunnskólalögunum frá 1974 var 
tilvist þeirra síðan staðfest. Foreldafélögum fjölgaði ört og breiddust þau 
út um allt land. Í upphafi voru þau iðulega bæði foreldra- og 
kennarafélög. Starfsemi þeirra einkenndist nokkuð af þörfum og áherslum 
skólanna sjálfra, enda voru það kennarar og skólastjórar sem ýttu þeim úr 
vör en ekki hópar foreldra sem sjá vildu umbætur í skólamálum eins og 
síðar varð. Starf félaganna snérist að mestu um félagslíf nemenda, 
aðbúnað í skólunum, eins og lagfæringar á skólalóð, auk fræðslu fyrir 
foreldra. Á níunda áratugnum hófst þróun í þá átt að félögin breyttust í 
hrein foreldrafélög og foreldrar tóku við kyndlinum af skólayfirvöldum 
og stofnuðu m.a. félög um ákveðna bekki eða árganga. Rúnar Sigþórsson 
og Rósa Eggertsdóttir (2008) segja að upp úr 1990 hafi foreldrar fengið 
fastan aðgang að stjórnum skólanna, s.s. áheyrnafulltrúa í fræðsluefndum 
og skólaráðum skólanna. 

Í skýrslu frá SAMFOK kemur fram að árið 1983 var stofnað í 
Reykjavík Samband foreldra- og kennarafélaga í grunnskólum í 
Reykjavík (Guðni Olgeirsson og Unnur Halldórsdóttir, 1991). Markmið 
SAMFOK var að ýta undir samstarf foreldrafélaga, vera málsvari fyrir 
foreldra og vinna að auknum áhrifum foreldra á mótun skólamála, eða 
með öðrum orðum að stuðla að aukinni samvinnu heimila og skóla. Í 
skýrslunni segir að foreldrafélög hafi haft misjafna sýn á markmið 
starfsins. Á þeim tíma tóku foreldrafélög ekki á vímuefnavandanum en 
fjölluðu t.d. um umferðamál, skólalóðir, þrýsting á skólayfirvöld, 
jólaföndur, fræðslufundi og fjáröflun fyrir skóla. Samtökin Heimili og 
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skóli voru stofnuð árið 1993 og eru regnhlífarsamtök foreldrafélaga á 
Íslandi. Í fræðslubæklingi um foreldrafélög, sem samtökin gáfu út, er 
fjallað um það að helstu verkefni foreldrafélaga séu meðal annarra 
vímuvarnir, foreldrarölt og svipuð verkefni sem hafa áhrif á 
fíkniefnaneyslu barna (Unnur Halldórsdóttir og Guðni Olgeirsson, 1998). 

1.3.1 Lög um foreldrafélög og samvinnu heimila og skóla 

Í lögum um grunnskóla (2008) kemur fram að við hvern grunnskóla skuli 
starfa foreldrafélag. Það er á ábyrgð skólastjórans að það sé stofnað og að 
félagið fái viðeigandi stuðning. Hlutverk foreldrafélagsins er skýrt 
samkvæmt lögunum: „Að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda 
og efla tengsl heimila og skóla.“ Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) segir 
að grunnskólinn skuli vinna að því í samvinnu við heimilin að búa 
nemendur undir líf og starf í samfélaginu. Frumábyrgðin á uppeldi og 
menntun barna hvíli engu að síður á foreldrum og ber þeim því að tryggja 
börnum sínum góð uppeldisskilyrði. Hlutverk skólans snýr fyrst og 
fremst að formlegri fræðslu. Breytingar í samfélaginu, hvort sem er í 
fjölskyldu- og heimilislífi eða í atvinnulífi, geti valdið því að gerðar séu 
nýjar og breyttar kröfur til skólanna. Í 2. gr. grunnskólalaganna (2008) 
segir: „Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með 
það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 
nemenda.“ Skólarnir skulu í samvinnu við heimilin leggja áherslu á 
heilbrigði og hollar lífsvenjur, auk þess að efla ábyrga hegðun nemenda. 
Aðalnámskráin (2006) tekur af allan vafa varðandi það hvaða leiðir geti 
talist árangursríkastar gagnvart velferð barna: „Öflugt foreldasamstarf og 
sterk samstaða um grundvallarviðmið er besta forvörnin gegn hvers kyns 
vá, t.d. neyslu fíkniefna og óæskilegri hegðun.“ Ennfremur segir þar að 
samstaða um meginviðmið í uppeldismálum hafi jákvæð áhrif á 
námsárangur og almenna velferð barnanna. Þá eru nefndir 
aðaláhrifavaldar á mótun einstaklingsins sem eru skóli, fjölskylda og 
nánasta umhverfi. Skólar og foreldrar eru hvattir til þess að vera með 
virka og gagnkvæma upplýsingagjöf til þess að stuðla að trausti á milli 
heimila og skóla. Hvatt er til þátttöku í starfinu og bent á að 
ákvarðanataka hafi færst nær foreldrum, tækifæri séu til þess að rökræða 
um félagslega umgjörð nemenda og leiðir og áherslur í samstarfi heimila 
og skóla. 
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Mikilvægt er, samkvæmt Aðalnámskrá (2006), að allir grunnskólar 
komi sér upp forvarnaáætlun sem birt sé í námskrá skólans. Í áætluninni 
eigi að fjalla um leiðir skólans í vímuvörnum og skulu þær kynntar 
foreldrum. Í lögum um grunnskóla (2008) kemur fram að skólar séu 
skuldbundnir af lögum til þess að sinna tóbaksvörnum og þeim áherslum 
sem Lýðheilsustöð vinnur eftir, eins og gagnvart vímuvörnum.  

Í Aðalnámskrá um lífsleikni (2007) er enn og aftur tíundað að öflugt 
foreldrastarf og samstarf á milli þeirra um grundvallarviðmið sé besta 
forvörnin gegn vímuefnum og óæskilegri hegðun. Ætla má að lífsleiknin 
hafi stuðlað að því að svigrúm skapaðist innan skólans fyrir 
vímuvarnafræðslu. Lífsleiknin er kannski ekki hugsuð fyrir þá fræðslu 
sem skólarnir hafa sinnt að einhverju leyti, eins og um skaðsemi 
vímuefna, heldur um sjálfstyrkingu nemenda. Í grein Aldísar Yngvadóttir 
(2002) segir að lífsleikni snúist um það að styrkja félags- og 
tilfinningalega hæfni nemenda og að gera þá ábyrga fyrir eigin hegðun. 
Lífsleiknin er leið til þess að sporna gegn neyslu og einstaklingshyggju 
og bregðast við neikvæðum teiknum sem eru á lofti hverju sinni.  

Lög um grunnskóla fjalla í auknum mæli um aðkomu foreldra að 
skólastarfi. Ólafur H. Jóhannsson (2003) segir að hlutur foreldra í 
stjórnun skóla hafi verið óbeinn og felist aðallega í áhrifavaldi. Að 
fulltrúar eða félög foreldra geti haft áhrif á hin og þessi mál í skólanum, 
til dæmis með umsögnum, en hafi formlega ekkert beint vald eða ábyrgð. 
Formleg ábyrgð á framkvæmd skólastarfsins hvíli á sveitastjórn og 
skólastjórum hvers skóla. Í nýju lögunum um grunnskólann (2008) er 
mikið fjallað um aðkomu foreldra að skólastarfi og hafa foreldra fengið 
aukna aðkomu að skólastjórnun. Fulltrúar þeirra sitja í skólaráði sem 
tekur þátt í að móta stefnu skólans og fara yfir áætlanir hans. 

1.3.2 Mikilvægi samstarfs heimila og skóla 

Samstarf heimila og skóla er mikilvægt að mati Epstein (2001) og segir 
hún allar heimildir og rannsóknir styðja það og það sama gildi hvort sem 
það eru foreldrar eða skólamenn sem svara. Samstarfið bæti skólastarfið, 
styrki kennarana og fjölskyldur og sé nemendum til góðs. Í skólum geta 
foreldrar fengið leiðbeiningar um uppeldi barna sinna. Foreldrar eru 
fyrstu kennarar barna sinna, eru þeim fyrirmyndir, munu hafa lengst allra 
afskipti af þeim, og fylgjast með skólagöngu þeirra frá upphafi til enda. 
Án samstarfs við foreldra mun skólastarf reynast afar erfitt fyrir suma 
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nemendur. Í virku samstarfi heimila og skóla tekur skólinn betur mið af 
misjafnri stöðu nemanda. Í íslenskum rannsóknum kemur það fram að 
foreldrar vilja almennt fá stuðning og fræðslu frá skólum um uppeldismál 
og leiðir til þess að nýta samstarf heimilis og skóla sem best (Áslaug 
Brynjólfsdóttir, 1998, Birna María Svanbjörnsdóttir, 2005; Elín 
Thorarensen, 1998). Skólinn er besti vettvangurinn fyrir fræðslu til 
foreldra um uppeldi barna en spyrja má hvort þetta mikilvæga hlutverk 
skólans sé nægilega áréttað í núgildandi lögum. 

Desforges (2003) hefur rannsakað áhrif foreldra á skólastarf og telur 
að þátttaka foreldra í skólastarfi og stuðningur við nám barnsins skipti 
miklu máli fyrir námsárangur. Áhrif foreldra geti vegið þar miklu þyngra 
en áhrif góðra skóla. Ef foreldrar eru duglegir við að styðja við skólann 
og skólagöngu barnsins verði áhrif þeirra öflugri en margt annað, s.s. stétt 
og staða. Epstein (2007) segir skólamenn hafa áttað sig á því að 
nemendur sem standa sig vel á öllum sviðum hafi oftast að baki sér 
fjölskyldu sem er upplýst um nám nemandans og tekur þátt í því. 
Hugmyndir Desforges og Epstein má auðveldlega yfirfæra á forvarnir og 
draga þá ályktun að þar sem foreldrar styðja vel við bak barna sinna sé 
minni vímuefnaneysla. 

1.3.3 Áhrif nærsamfélagsins og félagsauðs 

Félagsfræðingar hafa bent á það að áhrif grenndarsamfélagsins eða 
skólahverfis geti haft veigamikil áhrif á það hvort unglingar leiðist út í 
fíkniefnaneyslu. Rannsókn Jóns Gunnars Bernburg og Þórólfs 
Þórlindssonar (2006) sýndi að frávikshegðun unglinga er meiri þar sem 
hið félagslega tengslanet er veikt, þar sem hátt hlutfall unglinga átti 
foreldra sem höfðu misst atvinnu nýlega, þar sem lágt hlutfall unglinga 
býr hjá báðum foreldrum og þar sem hátt hlutfall ungmenna hafi nýlega 
flutt í hverfið. Jón Gunnar Bernburg (2009) telur áhrif hverfisins á 
unglinga vera talsverð. Áhrif efnahagsaðstæðna á áhættuhegðun 
ungmenna voru rannsökuð með spurningalistakönnun árið 2006, tveim 
árum fyrir efnahagshrunið. Jón Gunnar segir efnahagslega erfiðleika 
smita út frá sér, þ.e. að krakkar séu líklegri til þess að glíma við vandamál 
og sýna andfélagslega hegðun ef þau búa í hverfum þar sem efnahagslegir 
erfiðleikar eru algengir. Líkleg skýring á þessu er sú að þau verði fyrir 
áhrifum af jafnöldrum sínum.  
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Samanburður á rannsóknum í hverfum í Reykjavík sýndi að minna er 
um vímuefnaneyslu og ákveðin félagsleg vandamál á meðal unglinga í 
hverfum þar sem efnahagur er betri, menntun foreldra meiri og færri 
fjölbýlishús (Gísli Árni Eggertsson, 2007). Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009) 
og samstarfsfélagar segja að félagslegar aðstæður sem tengjast foreldrum 
hafi haft áhrif á tíðni vímuefnaneyslu ungmenna síðustu 10 ár. Áherslan í 
forvarnastarfinu snérist um það að virkja fjölskyldur unglinganna, svo 
sem með því að koma í veg fyrir eftirlitslaus unglingasamkvæmi og láta 
þá virða útivistarreglur. Reynt var að efla tengsl foreldra við aðila í 
skólahverfinu, eins og við skóla, íþróttafélög, félagsmiðstöðvar og aðra 
sem tengjast tómstundastarfinu. Gagnvart foreldrum og einstaklingum 
komu skýr skilaboð um forvarnagildi þess að verja tíma með barni sínu 
og það sama gilti um þátttöku í skipulögðu frístundastarfi. Nýtt verkefni 
var mótað sem kallast foreldrarölt. Það felst í því að foreldrar í hverfinu 
hittast og rölta um hverfið eftir að útivistartíma lýkur og fylgjast með því 
að allt sé í lagi í skólahverfinu. Inga Dóra segir foreldraröltið auka 
jákvæðni foreldra gagnvart skólanum og fær þá frekar til þess að vera 
virka í samstarfi skóla og heimila. 

Inga Dóra (2009) telur eina ástæðu til viðbótar vera mögulega fyrir 
árangrinum; vinnuna við rannsóknirnar og jákvæð viðbrögð aðila á 
vettvangi við þeim. Þessar endurteknu rannsóknir gefa aðilum tækifæri til 
þess að bregðast strax við og hafa góða yfirsýn yfir stöðu mála. Nú séu 
víða til þverfagleg teymi sem vinni saman að því að nýta þessar 
rannsóknaniðurstöður til þess að efla forvarnir enn frekar. Verkefni 
foreldrafélaganna fólst ekki í því að starfa eftir hefðbundnu og fyrirfram 
skilgreindu líkani þar sem allar leiðir væru ljósar. Foreldrarnir unnu að 
alls konar verkefnum sem höfðu skýr markmið, eins og að minnka 
vímuefnaneyslu unglinga og koma í veg fyrir hana.  

Coleman (Gestur Guðmundsson, 2008; Hoy og Miskel, 2004) 
rannsakaði 14–16 ára unglinga í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum og 
komst að þeirri niðurstöðu að þeir hefðu mikið meiri áhuga á 
dægurmálum, íþróttum og tónlist en á náminu í skólanum. Þessar 
niðurstöður ollu nokkrum straumhvörfum í áherslum bandarískra 
yfirvalda í menntamálum. Sú breyting birtist á næstu árum í áherslum um 
leiðir til þess að minnka félagslega mismunun. Rannsóknir Coleman 
(1988) sýndu að hvatning og stuðningur foreldra skipti gríðarlegu máli og 
svo hvernig umhverfi barnsins liti á námið, hvort það skipti máli eða 
ekki. Hvít börn höfðu þessa tvo þætti með sér en börn úr öðrum 
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þjóðfélagshópum í mun minni mæli eða ekki. Bakgrunnur heima fyrir og 
stuðningur foreldra skipti meira máli varðandi velgengni barns í skóla 
heldur en gæði skólans. Coleman er einn af þeim sem mótuðu hugtakið 
félagsauður í kjölfarið á þessum rannsóknum. 

Sergiovanni (2009, bls. 208) skilgreinir félagsauð sem „viðleitni 
einstaklinga eða hóps til þess að koma saman og þróa skipulag um 
sameiginleg gildi og viðfangsefni.“ Félagsauður samanstendur af 
normum, skyldum og trausti á milli aðila í skólastarfinu eða í hverfinu. 
Þegar auðurinn er mikill finna nemendur fyrir hvatningu og stuðningi frá 
jafningjum, skólanum og foreldrum, auk hverfisins, til þess að standa sig. 
Skólinn þróar félagsauð með því að vera umhyggjusamt samfélag. Aðilar 
í hverfinu eða skólanum þurfa að deila sameiginlegum hugmyndum um 
gildi skólastarfsins. Eins og þeim að unglingar eigi að vera án vímuefna. 

1.3.4 Áherslur í samstarfi heimilis og skóla 

Norski fræðimaðurinn Nordahl (2007), sem hefur rannsakað mikið 
samstarf heimila og skóla, leggur áherslu á fjóra grundvallarþætti sem er 
vænlegt að leggja til grundvallar í samstarfi foreldra og skóla.  

Í fyrsta lagi telur hann að samstarfið þurfi að vera í föstum skorðum. 
Að það séu til ákveðnar samstarfsleiðir sem tryggja það að verkefni og 
upplýsingar streymi á milli heimila og skóla. Þetta þýðir að minna verður 
um tilviljanakenndar leiðir en meira um formlegar skipulagðar leiðir sem 
aðilar vita um og taka jafnvel þátt í að móta. 

Í öðru lagi telur hann að skólinn og heimilin eigi að hafa sameiginleg 
markmið að leiðarljósi í samstarfinu. Nemandinn má ekki finna fyrir því 
ef heimili og skóli setja misjöfn mál á oddinn. Nauðsynlegt er að það fari 
fram umræða um markmiðin og aðalatriði samstarfsins og aðilar komist 
að sameiginlegri meginniðurstöðu og starfi í anda hennar. 

Í þriðja lagi leggur Nordahl áherslu á það að það verði til 
skuldbindingar um samstarfið. Í þeim felst að hvaða marki 
leyfi/samþykki og samkomulag gildi í daglegu starfi. Þetta kallar á að það 
sé ekki bara stundum eða aðeins sumir kennarar sem taki þátt í að ná því 
marki sem stefnt var að. Mikilvægt sé að það sé einhugur um að stefna að 
því marki sem ákveðið var og samkomulag gert um. Verkefnið sem unnið 
er að á að gegnsýra starfið bæði heima fyrir og í skólanum. 

Í fjórða lagi telur hann að sameiginleg ákvörðun og sjálfræði aðila 
skipti máli. Þegar samstarfsaðilar komast að samkomulagi um verkefni 
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og markmið, þá er hætta á því að einhver missi sjálfræði sitt að hluta. 
Menn þurfa að gefa eftir í sumu. Það getur reynst erfitt fyrir kennarann að 
sætta sig við það að mega kannski ekki ráða öllu sem gerist í 
kennslustofunni ef samstarfið kallar á ákveðnar aðgerðir. 

Nordal (2007) telur að aðalmarkmið samstarfs heimila og skóla eigi að 
snúast um nám og þroska barnsins. Þetta gildi gagnvart náminu í 
skólanum og gagnvart félags- og persónulegum þroska nemandans. Hagir 
og hagsmunir nemandans eigi að vera þungamiðja alls samstarfs skóla og 
heimila. Epstein (2001) tekur undir þetta og segir nemandann alltaf eiga 
að vera þungamiðjuna í samstarfi heimilis, skóla og hverfisins. Með því 
að standa saman og sameinast um markmið og leiðir eru auknar líkur á 
því að nemandanum farnist vel í skóla og síðar á lífsleiðinni. 

Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson (2003) fjallar um þá fimm 
meginþætti sem hann telur vera í samskiptum heimila og skóla: 

• Foreldrahlutverkið. Stuðningur skóla við uppeldi sem hvetur 
foreldra til þess að skapa hvetjandi námsaðstæður fyrir barnið.  

• Þátttaka foreldra í heimanámi barnsins. Að foreldrar hvetji og 
styðji börnin í heimanámi og að svipaður boðskapur sé heimavið 
gagnvart náminu og í skólanum.  

• Frjáls þátttaka foreldra í skólastarfinu. Snýst um 
sjálfboðaliðastarf við að styðja skólann í alls konar verkefnum, 
s.s. við að safna fjármunum, aðstoða í ferðalögum og við 
skólaskemmtanir.  

• Boðskipti heimila og skóla. Upplýsingar um framvindu 
nemandans þurfa að berast foreldrum og skólinn þarf að fá 
upplýsingar um nemandann, s.s. heilsufarslegar.  

• Þátttaka foreldra í stjórnunarstörfum. Um er að ræða 
foreldafélög, foreldraráð og skólaráð, auk annarra nefnda.  

1.3.5 Samantekt 

Hugmyndir um félagsauð geta gefið skólum og foreldrum 
vísbendingar um það hvernig er hægt vinna enn betur saman. 
Vímuvarnaverkefni eins og foreldrarölt, sem samstaða er um hjá 
heimilum og skóla, er líklegt til þess að koma í veg fyrir vímuefnaneyslu 
og styrkja samstarf. Hvatning að heiman skilar nemendum náms- og 
félagslegum ávinningi.  
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Samstarf heimila og skóla er mikilvægt og hefur ekki bara jákvæð 
áhrif á námsárangur barnanna heldur smitar starfið út frá sér. Hægt er að 
fá ýmis önnur jákvæð áhrif út úr samstarfinu og má segja að 
vímuvarnaárangur síðustu ára sé glöggt dæmi um það. 

1.4 Skólastarf  
Á Íslandi voru afar hægar þjóðfélagslegar breytingar fram eftir 19. 
öldinni (Loftur Guttormsson, 2008c). Á þeim tíma voru fáir skólar 
starfræktir nálægt þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Við aukna 
þéttbýlismyndun óx krafan um almenningsskóla. Guðmundur 
Finnbogason (1994) var fenginn til þess að skoða stöðu menntamála hér á 
landi. Í kjölfarið voru sett Lög um fræðslu barna árið 1907. Þau marka 
tímamót í skólasögu á Íslandi og má segja að þar hafi verið lagður 
grundvöllur nútíma skólakerfis á Íslandi. 

Fræðslan var talin hafa jákvæð áhrif á líf barna segir Ólafur Rastrick 
(2008). Árið 1929 löggilti kennslumálaráðherra kennslubók eftir Ásgeir 
Blöndal sem hét Líkams- og heilsufræði. Í henni stendur að börnin þurfi 
að þekkja áhrif nautnameðala á heilsuna, eins og vínanda og tóbak. Ólöf 
Garðarsdóttir (2008, bls. 250) heldur því fram að skólinn hafi nú ekki 
eingöngu átt að sinna fræðsluhlutverki heldur hafi markmið hans einnig 
verið ,,að koma böndum á krakkaskarann á mölinni“. Því hafi skólaskylda 
verið góð leið til þess að kenna þeim góða mannasiði og koma 
iðjulausum börnunum af götunni. 

Wolfgang Edelstein (2008) telur að í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar 
hafi þjóðfélagsskipan breyst allmikið á Íslandi. Hin sameiginlega veröld 
stórfjölskyldunnar, með ömmu, afa, foreldra og börn innanborðs, breyttist 
og hver kynslóð einangraðist. Nú varð veruleiki barna að mestu ótengdur 
heimi fullorðinna og hlutverk foreldra óljósara. Wolfgang Edelstein 
(1988) taldi að æskan hefði staðið nokkuð ráðvillt gagnvart þessum hröðu 
breytingum. Hann taldi að skólanum hefði tekist illa að fylgja eftir öllum 
breytingunum í samfélaginu og væri í raun að alltaf á eftir í stað þess að 
búa nemendur fyrir framtíðina. Wolfgang (2008) segir að 
uppeldishlutverk heimilanna hafi minnkaði og hlutverk skólanna aukist. 
Undir lok aldarinnar var atvinnuþátttaka kvenna orðin það mikil að börn 
voru á stofnunum stóran hluta barnæskunnar og uppeldi foreldra 
einkenndist af afskiptaleysi. Bæði foreldrar og skólinn voru ráðvillt 
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gagnvart hlutverki sínu og unnu lítið saman að uppeldi unglinganna. Í 
þessu umhverfi jókst vímuefnaneysla unglinga á Íslandi. 

Grunnskólalögin frá 1974 fjölluðu aðallega um rekstur skólans og 
hinar hefðbundnu námsgreinar og ekki er minnst á vímuefnaforvarnir. 
Það hugtak kemur ekki fram fyrr en árið 1989 í nýrri Aðalnámskrá, þar 
sem segir að það sé hlutverk skólanna að sinna fíknivörnum. Þessi 
námskrá gaf tóninn og segir það skyldu skólans að stuðla að forvörnum 
gegn hvers konar vímuefnaneyslu og að reynslan sýni að öflugt 
foreldrastarf og sterk samstaða um grundvallarviðmið sé besta forvörnin 
gegn fíkniefnum. Hins vegar virðist fátt breytast í kjölfarið á útgáfu 
Aðalnámskrárinnar 1989 um samstarf heimila og ekki virðist hafa skapast 
svigrúm innan skólans til þess að fjalla um vímuefnaforvarnir. Varla var 
hægt að fjalla um vímuvarnir í íslensku- eða dönskutíma. Það vantaði 
eitthvað til þess að uppfylla hugmyndir námskrárinnar. Samskipti og 
samstarf heimila og skóla voru einhliða að hálfu beggja aðila og snérust 
aðallega um nám barna. Kennsla í lífsleikni byrjaði í skólum árið 1999 og 
fjallaði að hluta um vímuvarnir og sjálfstyrkingu. Það virðist ekki hafa 
verið fyrr en í kjölfar nýrra grunnskólalaga árið 1995 sem að foreldrar og 
skóli hafi tekið þetta vímuvarnahlutverk að sér og unnið að því að sinna 
því á einhvern hátt. 

Skólinn er opinn fyrir áherslumálum foreldra í dag. Í 8. gr. 
grunnskólalaga (2008) er fjallað um skólaráð og er það nýtt ákvæði í 
lögunum. Skólaráð er hugsað sem samráðsvettvangur þeirra sem stýra 
skólanum, almennra starfsmanna, foreldra og fulltrúa úr skólahverfinu. 
Það er ekki lengur eingöngu stjórnendur skólans sem móta starfið heldur 
er skólaráði ætlað að taka þátt í þeirri vinnu, auk þess að fjalla um 
námskrá skólans, aðrar áætlanir og fylgjast með almennri velferð 
nemenda. Samkvæmt reglugerð um skólaráð (2008) má glögglega sjá að 
nemendum og foreldrum er ætlað aukið hlutverk í stjórnun skólans.  

1.4.1 Breyttar áherslur í skólastjórnun 

Sjálfstæði skóla hefur aukist. Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 
Steinunn Helga Lárusdóttir (2004) benda á það að árið 1995 hafi verið 
sett ný grunnskólalög sem breyttu nokkuð starfsháttum grunnskóla. 
Tilgangur laganna var að færa sem næst vettvangi ákvarðanir sem 
vörðuðu grunnskóla og ábyrgðarskylda þeirra og sveitarfélaga var 
stóraukin. Markmiðið var að draga úr miðstýringu og efla sjálfstæði 
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skólanna og færa vald og ábyrgð sem næst starfsvettvangi. Rekstur 
grunnskóla, sem hafði verið á hendi ríkisins, fór alfarið yfir á 
sveitafélögin. Í kjölfarið jukust völd skólastjóranna sem síðan höfðu 
tækifæri til þess að dreifa valdinu til annarra sem tengdust skólastarfinu. 
Viðtalsrannsókn Barkar og samstarfsmanna hans (2004) sýndi að allir 
viðmælendur voru sammála um það að skólastarfið hefði meira svigrúm 
eftir þessar breytingar og væri betur sett en áður. Viðhorf sveitastjórna 
væri jákvætt og skólinn væri jafnvel orðinn hluti af samfélaginu.  

Þessar áherslubreytingar í þá átt að færa ákvarðanatöku, rekstur og 
stjórnun frá ríkisvaldi til sveitarfélaga hafa átt sér stað víða í vestrænum 
samfélögum. Í eldri kenningum um stjórnun segir Daft (2001) að litið 
hafi verið á stofnanir eins og skóla sem lokuð kerfi (e. closed system) 
sem voru að mestu óháð því umhverfi sem þær störfuðu í. Hugtökin 
dreifstýring og valddreifing eru oft notuð til þess að lýsa þessum 
breytingum. Börkur Hansen (2004) hefur fjallað sérstaklega um hugtak 
sem að lýsir svipaðri hugsun en hefur verið lítið notað hér á landi en það 
er hugtakið heimastjórnun (e. school-based management) eða sjálfstæði 
skóla um eigin stjórnun. Engir þekkja aðstæður heima í héraði betur en 
heimamenn og engir eru hæfari til þess að taka ákvarðanir um eigin 
stofnanir. Hugmyndin á bak við heimastjórnun snýst um það að hver 
skóli fái sem mest vald og ábyrgð til þess að taka ákvarðanir um eigin 
málefni, auk þess sem starfsfólk skólanna er hvatt til þátttöku í stjórnun 
og mótun eigin starfsstaðar. Ein af áherslunum á bak við heimastjórnun er 
sú að efla hlutdeild og þátttöku foreldra í skólastarfinu. Nú litið á það sem 
svo að skóli starfi í opnu kerfi (e. open system) enda skipta tengsl við 
umhverfið meginmáli til þess að lifa af og þróast með samfélagslegum 
breytingum (Hoy og Miskel, 2004). Þessi áherslubreyting er ein af 
ástæðum þess að það skapaðist svigrúm innan skólanna til þess að takast 
á við vímuvarnir. 

Rannsóknir og kenningar stjórnunarfrömuðarins Sergiovanni (1995) 
segja okkur að þeir stjórnunarhættir og sá stofnanabragur sem er líklegastur 
til árangurs einkennist af mikilli samvinnu, valddreifingu, sameiginlegri sýn 
og samhæfingu sem miðar að því að samstilla krafta starfsmanna og beina 
þeim að sameiginlegu marki. Ef menn skuldbinda sig sameiginlegri stefnu 
mun þörfin fyrir forskriftir og fastmótaðar reglur minnka. Starfsfólki - og nú í 
auknu mæli nemendum og foreldrum - er samkvæmt grunnskólalögum 
(2008) bæði treyst til þess að taka þátt í ákvarðanatöku og mótun stefnu 
skólans. Að vera virkur þátttakandi í því að skipuleggja og stjórna virðist 
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ekki einungis ýta undir skuldbindingu og auka starfsánægju heldur einnig 
eiga þátt í því að breyta skipulagi stofnana (Owens, 1998). Leiðir 
valdeflingar (e. empowerment) og valddreifingar eru notaðar til þess að 
tryggja að allir sem tengjast skólanum eigi aðgengi að stjórnun skólans og 
þannig að það sem unnið er í skólaráðinu hríslist um allt skólasamfélagið. 
Guðrún Kristinsdóttir (2008) segir valdeflingu efla vald fólks yfir eigin 
aðstæðum og lífi og þannig eykst sjálfstraust þess og félagsleg staða batnar. 
Skólinn getur skapað aðstæður sem ýta undir valdeflingu. Gagnvart samstarfi 
heimila og skóla má segja að skólinn hafi opnað fyrir þann möguleika að 
foreldrar geti verið virkir þátttakendur í því að móta samstarfið og áherslur.  

1.4.2 Árangursríkar leiðir 

Í umfjöllun um skóla sem ná árangri, skilvirka skóla (e. effective 
schools), hefur verið dregin upp mynd af helstu einkennum þeirra. Þar 
vegur þungt þátttaka foreldra í skólastarfi og tengsl skólans við 
samfélagið (Epstein, 2001; Hoy og Miskel, 2004; Sergiovanni, 2009; 
Sparkes, 1999). 

Sergiovanni (1995) bendir á kosti þess að foreldrar og fulltrúar úr 
grenndarsamfélaginu taki þátt í starfi skólans og eigi aðgengi að 
ákvarðanatöku. Foreldrar eru hluti af skólanum og munu berjast fyrir 
sömu gildum og skólinn stendur fyrir. Sergiovanni (2009) segir skilvirka 
skóla vera í samstarfi við foreldra og skólahverfin og noti margar leiðir til 
samskipta við þessa aðila. Skólinn á að virkja foreldra og ýmsa aðila í 
skólahverfinu til þátttöku í alls konar verkefnum í skólanum, til dæmis til 
þátttöku í ákvarðanatöku. Á þennan hátt verða þessir aðilar talsmenn 
skólastarfsins út á við. Hoy og Miskel (2004) segja skóla vera opin 
félagsleg kerfi sem eru lifandi og mótast af því hvort að foreldrar taki þátt 
í starfsemi þeirra. Gagnvirkt samband sé á milli skólans og umhverfis 
hans. Skólarnir geti því orðið fyrir margþættum áhrifum ef sambandið er 
virkt á milli skólans og foreldra. Erfitt sé að segja til um áhrifin því 
sambandið sé bæði formlegt og óformlegt og tilgangur þess kannski ekki 
alltaf augljós. Þessi tengsl og áhrif eru síðan gagnvirk. Óformlegu áhrifin 
eru t.d. þau að foreldrarnir munu síðan einnig mótast af samstarfinu og 
áhrifin smitast út í eigið umhverfi þeirra. Formlegu áhrifin eru þau sem 
skólinn getur meðvitað haft áhrif á, eins og ímynd og orðspor.  

Morgan og Sorensen (1999) telja að skólinn hafi áhrif á félagsauð með 
því að leggja áherslu á nokkra þætti: Að námið sé þroskandi fyrir 
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nemendur, ýta undir samvinnu, hvetja til starfsþróunar kennara og að 
koma í veg fyrir það að skólinn einangrist. Skólasamfélög sem starfa í 
þessum anda eru líkleg til þess að vera ekki einungis árangursrík fyrir þá 
sem í skólanum starfa, heldur einnig fyrir nemendur og foreldra. Það 
myndist náin tengsl inni í skólanum og þau munu ná út fyrir veggi hans.  

Epstein (2007) segir að rannsóknir og viðhorf sýni að þátttaka og 
samvinna foreldra í skólastarfi sé afar mikilvæg fyrir velgengni skólans 
og nemenda. Fram kemur í nýlegri rannsókn að 97% kennara nefna 
samstarf við foreldra sem eina af hinum mestu áskorunum í starfi. Má þá 
ætla að kennarar sem starfa undir álagi og hafa takmarkaðan tíma nái ekki 
að sinna þessum þætti eins vel og æskilegt væri. Skólastjórar geta bætt 
skólann sinn með því að vinna að valddreifingu og styðja við teymisvinnu 
og þróa og viðhalda árangursríkum verkefnum þar sem skóli, fjölskyldur 
og nágrennið tekur þátt.  

Epstein (2001; 2007) segir að margar rannsóknir sýni að það séu ekki 
eingöngu börn þeirra foreldra sem eru virkir í samstarfinu og taki þátt í 
samstarfi heimila og skóla sem hagnist á þessu. Börn foreldra sem eru 
ekki virkir í samstarfi heimila og skóla virðast því einnig hagnast á þessu 
og ávinningurinn yfirfærist á aðra þætti eins og mætingu allra nemenda. 
Hún nefnir mörg dæmi um þetta og niðurstöður rannsókna benda einnig 
til þess að þetta skili árangri og ekki aðeins til nemenda heldur njóti 
foreldrar, skólahverfið, nágrennið og skólinn einnig margvíslegs 
ávinnings af þessu. Það virðist ekki skipta máli hvaða skólastig um ræðir, 
hvort foreldrar eru menntaðir, hvernig skólahverfið er, félagsleg staða, 
stéttskipting eða fyrri árangur nemandans. Ávinningurinn skilar sér til 
allra og hefur jákvæð áhrif. Það má nefna einfalt dæmi um það að þegar 
skóli hefur samband við foreldra út af hegðunarvandamáli barns, þá hefur 
það iðulega áhrif og agavandamálum í skóla fækkar tímabundið. 

Áherslur í skólastarfi hafa stöðugt verið að breytast. Nú gefst meira 
svigrúm í hverjum skóla til þess að sinna þeim málum sem brenna á 
samfélaginu hverju sinni. Skólinn og foreldrar geta nú unnið saman að 
vímuefnavörnum og gert nám barnsins enn árangursríkara en áður. Hér að 
framan hefur verið dregin upp mynd af því að samstarf og starfshættir 
heimila og skóla geta haft áhrif á vímuefnaneyslu unglinga. Enn er þó 
ósvarað þeim hluta rannsóknarspurningarinnar sem snýr að tengslum 
mismunandi starfshátta í skólahverfum við vímuefnaneyslu nemenda.  
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1.4.3 Samantekt  

Áherslur í skólastjórnun hafa breyst og miða að því að fá aðila í skólanum 
og nærumhverfi hans til samstarfs. Lagabreytingar og sérstaklega 
yfirfærsla grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga, auk breyttra áherslna í 
skólastjórnun, virðast hafa fært foreldra og skóla nær hvort öðru. Áhersla 
á vímuvarnir virðist hafa verið verkefni sem aðilar voru sammála um ætti 
sér stað í skólum í kringum aldamót og því hafi árangur náðst. 
Hagnaðurinn af samstarfi heimila og skóla virðist ekki alltaf vera alveg 
ljós en það er nokkuð ljóst að ávinningurinn smitar út frá sér á mörg svið, 
hvort sem um er að ræða námsárangur eða vímuvarnaárangur. 

Foreldrar virðast vilja fá meiri stuðning og fræðslu um uppeldismál en 
hver er það sem getur sinnt því hlutverki annar en skólinn? Því má ætla 
að í gegnum samstarf við foreldra séu sóknarfæri fyrir skólann til þess að 
bæta námsárangur og uppfylla kröfu námskrár um vímuvarnir. 
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2 Rannsóknaraðferðir 
Bent hefur verið á það í fræðilega hluta þessarar umfjöllunar að samstarf og 
starfshættir heimila og skóla tengjast líklega vímuefnaneyslu unglinga. Til 
þess að kanna tengslin á milli skóla og foreldra um vímuvarnir var gerð 
rannsókn sem byggðist á því að rætt var við aðila sem stóðu að samstarfi 
heimila og skóla um vímuvarnir. Í upphafi þessa kafla er fjallað um val á 
skólum og þátttakendum í rannsókninni. Síðan er gerð grein fyrir gagnaöflun 
með viðtölum og að lokum er kafli um notkun aðgengilegra tölfræðilegra 
gagna um vímuefnaneyslu hafnfirskra unglinga.  

2.1 Val á skólum og þátttakendum  
Í Hafnarfirði eru átta grunnskólar samkvæmt heimasíðu sveitarfélagsins 
(2009) en einn þeirra er án unglingadeildar. Auk þess er einn einkarekinn 
barnaskóli fyrir fjóra yngstu árgangana á vegum Hjallastefnunnar. Einn 
þessara sjö skóla var undanskilinn þar eð hann er nýlega kominn með 
unglingadeild. Ákveðið var að afmarka rannsóknina með því að skoða 
þrjá skóla og var varpað hlutkesti um það hvaða þrír skólar yrðu skoðaðir. 
Í öllum skólunum sem hafa unglingadeildir eru reknar félagsmiðstöðvar 
sem vinna með skólanum og nemendum að félagslífi fyrir elstu nemendur 
skólans. Skólarnir sex eru nokkuð svipaðir af stærð, allir hafa virk 
foreldrafélög og eru hverfisskólar.  

Markmið þessa hluta rannsóknarinnar er að fá fram viðhorf aðila sem 
hafa þekkingu á málefnum viðkomandi skóla og á því hvernig 
vímuvarnastarf hefur farið fram. Til þess að fá sem fjölbreyttust viðhorf 
var ákveðið að taka viðtöl við þrjá lykilaðila í hverjum skóla sem allir 
tengjast samstarfi heimila og skóla. Það lá því beint við að ræða við 
skólastjóra í hverjum þeirra. Hver skólastjóri var svo beðinn um aðstoð 
við að finna einn lykilaðila innan skólans sem hefði reynslu af starfi með 
unglingum og þekkti til lífsleikni og samstarfs skólans við foreldra. Í 
samráði við skólastjóra var einnig leitað að einu foreldri í hverjum skóla 
sem hefði verið virkt í foreldrasamstarfinu nokkur síðustu ár.  

Viðmælendum var í sjálfsvald sett hvort þeir tækju þátt í rannsókninni 
en allir sem leitað var til féllust á að vera með. Þeir fengu skilaboð um 
það að rétt nöfn þeirra myndu ekki koma fram í rannsókninni og að 
viðtölin yrðu tekin upp á segulband og afrituð en eytt að rannsókn 
lokinni. Viðmælendum var einnig boðið að lesa afrituðu viðtölin yfir og 
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koma með athugasemdir en enginn þáði það. Viðmælendur voru spurðir 
svipaðra spurninga en skólastjórar fengu til viðbótar spurningar um 
áherslur í skólastarfinu.  

Skólarnir eru ekki tilgreindir með nafni heldur gefin tilbúin nöfn. 
Markmiðið með samanburði á skólunum er fyrst og fremst það að reyna að 
sýna fram á að mismunandi vinnubrögð með foreldrum og unglingum hafi 
áhrif á vímuefnaneyslu. Ef rétt nöfn væru birt gæti niðurstaðan einnig verið 
einhverjum erfið eða neikvæð og samanburður skapað leiðindi og tortryggni. 
Þá er höfundur þessa verks að vinna með viðkomandi aðilum og ætla má að 
nafnleysi tryggi áframhald góðs samstarfs. 

Upplýsingar um hvern skóla eru fengnar af heimasíðu 
Hafnarfjarðarbæjar (2009). Fyrsti skólinn sem var valinn er kallaður 
Hraunskóli og er með um 450 nemendur. Þetta er um 40 ára gamall skóli 
sem er í afar blönduðu hverfi, þ.e. þar eru alls konar húsbyggingar, stórar 
og smáar og á ýmsum aldri. Skólastjóri Hraunskóla hefur starfað þar 
lengi sem skólastjóri. Kennarinn sem rætt var við hefur unnið við 
unglingastarf í um 10 ár, bæði sem kennari og forstöðumaður í 
félagsmiðstöð, auk þess að eiga börn við skólann. Foreldrið sem rætt var 
við á var mjög virkt í foreldrastarfinu á árunum 2000–2007. 

Annar skólinn sem varð fyrir valinu er hér nefndur Hafnarskóli og eru 
hátt í 500 nemendur við hann. Skólinn er rótgróinn en í nýlegu húsnæði. 
Skólinn er í hverfi þar sem skiptast á fjölbýlis- og einbýlishús og flest 
þeirra nokkuð við aldur. Skólastjóri Hafnarskóla hefur starfað þar í 
nokkur ár en áður í um 13 ár annar staðar sem skólastjóri. Kennarinn sem 
rætt var við hefur unnið við kennsluna í níu ár, auk þess að hafa komið að 
samstarfi heimila og skóla sem foreldri í gegnum tíðina. Foreldrið sem 
rætt var við hefur átt nokkur börn við skólann og verið virkt í 
foreldrasamstarfi í 16 ár og oftast í fremstu röð.  

Þriðji skólinn sem var valinn er nefndur Hólaskóli. Skólinn er yngstur 
skólanna með um 500 nemendur. Skólahverfið er ungt og hefur verið að 
byggjast upp á síðustu árum. Byggðin er lágreist og lítið um fjölbýlishús 
eða félagslegt húsnæði. Skólastjóri Hólaskóla hefur verið skólastjóri þar 
síðustu ár en hafði verið aðstoðarskólastjóri í öðrum skóla áður. 
Kennarinn hefur kennt í unglingadeild í skólanum í um sjö ár. Foreldrið 
sem rætt var við var í stjórn foreldrafélagsins í fjögur ár.  
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2.2 Gagnaöflun 
Viðtöl eru algeng rannsóknaraðferð innan félagsvísinda og eru talin 
sérstaklega gagnleg þegar ætlunin er að fá fram viðhorf, skilning og 
túlkanir svarenda á upplifum þeirra á félagslegum veruleika (Lichtman, 
2006). Til þess að fá vísbendingar um svör við rannsóknarspurningunni 
má ætla að viðtalsaðferð henti vel markmiði hennar. Síðar í ritgerðinni 
verður meginniðurstaðan úr viðtalsrannsókninni skoðuð í ljósi 
tölfræðigagna sem koma frá Rannsóknum og greiningu um þróun 
vímuefnaneyslu í skólahverfum.  

Í ráðleggingum Lichtman (2006) um viðtöl segir hún að spyrill eigi að 
leitast við að fylgja svörum viðmælanda eftir þegar talið er að svar sé 
áhugavert en þurfi nánari útskýringar við. Þannig er reynt að fá 
staðfestingu á svari viðkomandi og dýpka skilning á svarinu. Markmiðið 
með viðtölunum er að laða fram upplifun viðmælanda af vímuvörnum og 
samstarfi heimila og skóla.  

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar var m.a. gerður til þess að skapa 
forsendur þess að spyrja merkingarbærra spurninga í viðtölunum. Úr 
efniviði fræðilega hlutans var byggður viðtalsrammi (sjá fylgiskjal). 
Viðtalsramminn innihélt nokkrar lykilspurningar sem var ætlað að kalla 
fram viðhorf, skilning og túlkanir viðmælenda á viðfangsefninu. Viðtölin 
fengu þó að þróast í þá átt sem viðmælendur kusu og spyrli fannst eiga 
við varðandi stöðu og styrkleika hvers viðmælanda. Spurningarnar voru 
opnar í upphafi en urðu svo afmarkaðri þegar lengra var komið í viðtalinu 
eða þegar vantaði viðbótarupplýsingar. Aðilar voru hvattir til þess að 
segja nánar frá atriðum sem spyrill taldi að tengdust viðfangsefninu. 

Viðtölin fóru fram á þeim stað sem viðmælandi kaus sjálfur og voru 
hljóðrituð. Viðtölin voru í kjölfarið vélrituð upp frá orði til orðs. Við 
yfirlesturinn komu fram atriði sem féllu saman í efnisflokka eða þemu. 
Þessi flokkun í þemu breyttist þó stöðugt við nánari lestur viðtalanna. Ný 
þemu bættust við og aðrir flokkar voru sameinaðir eða lagðir af. Síðan 
þegar endanleg þemu höfðu verið ákveðin var unnið að því að leita enn 
betur að dæmigerðum lýsingum er tengdust hverju þema. Reynt var að 
sameina lýsingar úr sama skóla til þess að geta dregið upp mynd af 
mismunandi áherslum á milli skólanna. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd (2000), þá telst þessi rannsókn 
falla utan tilkynningar- og leyfiskyldu. Rannsóknir þar sem ekki er safnað 
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saman persónuauðkennum eða öðru auðkennanlegum upplýsingum eru 
undanþegnar leyfum. 

Siðferðileg álitamál vegna viðtalanna og túlkun þeirra gæti tengst 
stöðu höfundar í rannsókninni. Er hægt að rannsaka eigið starfsumhverfi 
án þess að það litist af fyrri fordómum og þekkingu? Helga Jónsdóttir 
(2003) segir að það auki réttmæti rannsóknar ef rannsakandi geri grein 
fyrir bakgrunni sínum, reynslu og hagsmunum hans af rannsókninni. 
Höfundur hefur verið virkur allt frá aldamótum í Hafnarfirði í tengslum 
við vímuvarnir, skóla og foreldra. Hagsmunir höfundar byggjast á því að 
árangur náist í forvörnum við vímuefnaneyslu unglinga. Því er vart hægt 
að ætlast til algjörs hlutleysis hans í tengslum við rannsóknina. Þá ber að 
geta þess að rannsóknin var hluti af starfi höfundar hjá Hafnarfjarðarbæ 
og honum er umhugað um að þekking á viðfangsefninu aukist.  

2.3 Notkun fyrirliggjandi tölfræðigagna 
Frá árinu 1999 hefur fyrirtækið Rannsóknir og greining aflað gagna með 
könnunum á lífstíl unglinga á Íslandi (Rannsóknir og greining, 2010). 
Áður hafði Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála það hlutverk 
fyrir hönd opinberra aðila að gera æskulýðsrannsóknir. Rannsóknirnar 
hafa haft sérstöðu að því leyti að meginþorri allra unglinga á landinu 
hefur tekið þátt í þeim og unnið er úr öllum svörum sem berast. Því eru 
rannsóknirnar ekki úrtaksrannsóknir heldur þýðisrannsóknir. 

Samkvæmt Margréti Lilju Guðmundsdóttur, Álfgeir Loga 
Kristjánssyni, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Jóni Sigfússyni (2009) og 
samstarfsfólki er gögnum safnað saman ár hvert í febrúar eða 
marsmánuði. Allir nemendur í 8.–10. bekk á Íslandi taka þátt. 
Spurningalistar eru póstsendir um allt land og sjá skólarnir um 
fyrirlögnina. Árið 2009 var spurningalistinn þýddur á pólsku til þess að 
ná til stærri hóps en áður. Svarhlutfall árið 2009 í 10. og 9. bekk var 
84,3%. Spurningalistarnir hafa verið þróaðir í áratugi með það að 
leiðarljósi að þeir gefi sem öruggastar niðurstöður. 

Afrakstur þessara rannsókna og fyrri sambærilegra rannsókna er stór 
gagnabanki sem nemendum og fagfólki gefst kostur á að nýta í 
rannsóknarskyni (Rannsóknir og greining, 2010). Vegna samanburðar við 
áherslur í starfsháttum í skólunum um forvarnir var óskað eftir því að fá 
gögn frá Rannsóknum og greiningu sem sýndu vímuefnaneyslu nemenda 
í þeim þrem skólum sem skoðaðir voru. Beðið var um gögn frá árinu 
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1997 um áfengis-, hass- og tóbaksneyslu nemenda í 10. bekk. Einnig var 
óskað eftir meðaltali skóla í Hafnarfirði til samanburðar.  
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3 Niðurstöður 

Nú verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust úr 
viðtalsrannsókninni og gögnum frá Rannsóknum og greiningu á svörum 
nemenda um eigin vímuefnaneyslu. Fyrstu undirkaflarnir í umfjölluninni 
fjalla um nokkur þemu sem einkenndu svör viðmælenda um samstarf 
heimila og skóla um vímuvarnir. Í lok kaflans eru birt gögn sem sýna 
vímuefnaneyslu nemenda í 10. bekk í þeim skólum sem 
viðtalsrannsóknin tók til. 

3.1 Haldið af stað 
Viðtölin sýna að það var ekkert eitt sem varð til þess að farið var af stað í 
vímuvarnasamstarf í skólunum þremur. Það var helst í Hraunskóla sem 
aðilar töldu að mikil vímuefnaneysla unglinga hafi ýtt þeim af stað. 
Skólastjórinn sagði: ,,Um helgar söfnuðust krakkarnir saman ... og þau 
voru að ramba hérna úti heilu næturnar og það var drykkja og maður 
heyrði af neyslu.“ Í Hólaskóla, sem er nýlegur skóli, var samstarf heimila 
og skóla um vímuvarnir hluti af samstarfinu frá upphafi. Í Hafnarskóla 
um aldamót var það að frumkvæði foreldranna sjálfra að boðið var upp á 
námskeið fyrir foreldra barna sem voru að hefja nám í unglingadeild sem 
snerist meðal annars um vímuvarnir. 

Viðmælendur eru sammála um það að samstarfið á milli skóla og 
forelda um vímuvarnir hafi hafist í kringum aldamótin. Skólamenn 
tilgreindu engar beinar ástæður þess að þeir fóru að taka þátt í samstarfi 
við heimilin um vímuvarnir. Ástæður foreldra fyrir því að verða virkir í 
samstarfinu voru margbreytilegar. Eitt foreldrið sagðist hafa byrjaði í 
þessu til þess að kynnast öðrum foreldrum í skólanum en annað foreldri 
byrjaði af því að það vildi bæta kennslufyrirkomulagið í skólanum. 
Ástæður þriðja foreldrisins voru kannski þær að hafa áður upplifað það að 
hafa sofnað á verðinum og það vildi því fylgjast vel með:  

Ég byrjaði í foreldrastarfinu upphaflega af því að elsta dóttir 
mín lenti í slæmu einelti sem hún var í mörg ár að vinna sig 
út úr og ennþá er erfitt að tala um það, því mér finnst eins og 
ég hafi sjálf sofnað á verðinum. Ég áttaði mig ekki á því 
hvað var í gangi fyrr en þetta skall á mér sem köld 
vatnsgusa. 
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Foreldrið sagðist hafa áttað sig á því að það væru sterk skil á milli 
heimila og skóla á þessum tíma. Dæmið um eineltið hefði alveg eins 
getað verið um vímuefnaneyslu en á þessum tíma hefðu foreldrar ekki 
verið duglegir að fylgjast með því hvað var að gerast í daglegu lífi barna 
þeirra. Foreldrinu fannst að takmarkað samstarf og upplýsingagjöf væri á 
milli heimilis og skóla og ákvað í kjölfarið að taka þátt í því að koma á 
umbótum og varð að forystuaðila í samstarfi heimila og skóla í kjölfarið. 
Samkvæmt þessu þá voru það ekki ákvæði í Aðalnámskrá eða 
grunnskólalögum sem urðu kveikjan að því að heimili og skólar hófu 
samstarf um vímuvarnir. 

3.2 Hvað virkaði í vímuvörnum? 
Í viðtölunum kom fram að í gegnum tíðina hafa verið unnin í skólunum 
margs konar verkefni sem teljast vímuvarnaverkefni. Skólarnir hafa aftur 
á móti allir tekið upp formlega forvarnastefnu á síðustu árum og voru það 
starfsmenn skólanna sem unnu að þeim. Þessar forvarnarstefnur virðast 
ekki vera ofarlega í hugum þeirra sem mikilvægt verkfæri um samstarf 
við foreldra og um vímuvarnir. Stefnurnar virðast einkum vera notaðar 
sem innanhúsvegvísir um það hvernig eigi að taka á þeim málum sem 
upp koma. 

Aðilar í Hraunskóla eru sammála um það að rannsóknarniðurstöður 
kannana sem kynntar eru foreldrum og starfsmönnum skólans séu ágætur 
mælikvarði á árangur starfsins:  

Við höfum fengið kannanir frá Rannsóknum og greiningu 
aðallega og neyslan hefur bara farið niður og er núna fyrir 
neðan landsmeðaltöl í þessu hverfi sem alltaf var fyrir ofan 
til að byrja með.  

Skólastjórinn kynnir þessa tölfræði og notar hana markvisst til þess að 
stappa stálinu í foreldra. Viðmælendur muna eftir stórum fjölmennum 
vímuvarnafundum og skemmtunum þar sem allt að 200 foreldrar tóku þátt.  

Foreldrið í Hafnarskóla segist minnast þess þegar foreldrafélagið var 
að þróa foreldrafærninámskeið í unglingadeild, hve fljótt jákvæð 
viðbrögð skiluðu sér til baka til þeirra. ,,Ég heyrði aldrei annað en gott frá 
foreldrum. Mætingin maður! Þessi kvöld voru hvert öðru betra.“ Aðilar í 
Hafnarskóla benda á það að upplýsingar hafi borist frá lögreglu og 
forvarnafulltrúa um ástandið í bænum og þannig hefði mátt skynja 
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hvernig gengi. Forvarnafulltrúinn hafi verið duglegur að hitta foreldra og 
fara yfir málin og gert þannig „upplýsingarnar áþreifanlegar“. Þau 
kannast vel við rannsóknarniðurstöður úr landskönnun Rannsóknar og 
greiningar og skólastjórinn segir: „og svo höfum við kippst við í hjartanu, 
hvort sem það er af sorg eða gleði, þegar rannsóknir koma“. Kennarinn 
segir rannsóknirnar vera; „rosalega gott tæki ... sérstaklega að vekja 
foreldra til umhugsunar, sérstaklega ef útkoman er slæm en hún hefur 
stundum verið það“. 

Viðmælendur úr Hólaskóla eru sammála því að rannsóknir frá 
Rannsóknum og greiningu, sem komu árlega og fjölluðu um stöðuna í 
skólanum, hafi gefið vísbendingar um það hvernig starfið gekk. 
Skólastjórinn segir: „Skólinn hefur komið afar vel út úr þessum rannsóknum 
í gegnum tíðina.“ Foreldrið segir um kannanirnar: „Við skoruðum geysilega 
vel.“ Önnur leið til þess að sjá hvernig gekk var foreldaröltið, þar sem 
hverfið var vaktað og til voru skýrslur um hverja vakt: 

Við sáum að það voru ekki heimapartý að því er við best 
sáum. Menn voru ekki að ganga fram á drukkna unglinga 
eða unglinga bakvið stein að reykja ... Þannig virtist ekkert 
vera að gerast, svona í gangi, eins og rannsóknir staðfestu. 

3.3 Erfiðleikar  
Hvaða erfiðleikar voru viðmælendum efst í huga frá því að byrjað var að 
vinna saman að vímuvörnum? Skólastjóri Hraunskóla segir foreldra ekki 
hafa staðið saman og í upphafi hafi eingöngu fáir foreldrar dregið 
vagninn og verið virkir. Kennarinn telur að skólinn hafi hreinlega ekki 
verið nægilega duglegur í upphafi að draga foreldra inn í starfið. 
Foreldrið úr skólanum segir að áður fyrr hafi verið mjög sterk skil á milli 
skóla og heimilis ,,og það var bara ekkert í gangi og enginn ætlaðist til 
neins. Þú skildir barnið þitt eftir við skólamörkin“. 

Skólastjóri Hafnarskóla, sem áður hafði stýrt sveitarskóla, segir það 
hafa komið sér á óvart hve þessi mál voru veigamikil hér í þéttbýlinu. 
Kennarinn í Hafnarskóla segir það oft hafa komið sér á óvart hve 
foreldrar væru sofandi gagnvart velferð barna sinna. Foreldrið segir að 
starf foreldrafélagsins í vímuvörnum hefði getað fengið stuðning víðar að 
og því hefði auðveldlega mátt útvíkka starfið og gera það árangursríkara. 
Samstarfið við skólann var kannski ekki alltaf gagnvirkt:  
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Við í foreldrafélaginu vissum stundum ekkert hvað var að 
gerast í þessari Maritafræðslu. Krakkarnir mættu í skólann 
og hlustuðu og horfðu og svo var foreldrum boðið að koma í 
kjölfarið og það var alltaf hrikaleg mæting og við áttum að 
ræða um þetta við börnin seinna. Skelfileg þátttaka og 
foreldrafélagið var ekki með. 

Foreldrið í Hólaskóla minnist sérstaklega á það hvað þeim hjónum 
fannst mikill munur á skólum hér á Íslandi í samanburði við Danmörku 
og Bandaríkin þar sem þau höfðu verið í námi og börnin stundað 
grunnskóla. Íslenska skólakerfið kom illa út úr samanburði þeirra og 
sérstaklega hegðun nemenda ,,gagnvart kennaranum, agaleysið og 
yfirgangurinn og frekjan var yfirgengileg“. 

Hraunskóli og Hafnarskóli áttu við svipaða erfiðleika að stríða í 
upphafi samstarfsins um vímuvarnir. Aðilar voru ekki að vinna saman að 
verkefnum og samstarfsleiðir og verkaskipting var óljós. Í upphafi var 
ekki unglingadeild í Hólaskóla. Vandamál í tengslum við vímuefnaneyslu 
unglinga var því ekki til staðar þá í þeim skóla. 

Hverjir eru erfiðleikarnir núna og hver er staða mála? Í dag virðist 
samstarfið hafa mótast í Hraunskóla og vera í fastari skorðum. 
Skólastjórinn í Hraunskóla segir: „Þó að ástandið skáni eitthvað, þá má 
ekkert sofna á verðinum. Ég tala um þetta við foreldra liggur við á 
hverjum einasta fundi.“ Foreldrið í Hraunskóla segir: „mikilvægt að 
foreldrar átti sig á því að þetta er vinnustaður barnanna okkar í mörg ár 
og við verðum að vera þátttakendur.“ Kennarinn í Hraunskóla segir 
skólann mega gera mikið meira af því að leita að einstaklingum sem eiga 
við erfiðleika að stríða. Þannig sé hægt að koma til móts við þarfir 
viðkomandi og koma í veg fyrir vanda síðar meir sem birtist jafnvel í 
vímuefnaneyslu. Þetta hlutverk sé enn óljóst í skólanum og ekki ljóst hver 
og hvort ætti að sinna því.  

Í Hafnarskóla hefur stefnan hjá foreldrafélaginu verið sú að vera með 
foreldrarölt. Skólamenn virðast hafa lítinn áhuga á þessu foreldrarölti, 
auk þess sem foreldrum þar hefur gengið illa að halda þessu úti. Það er 
erfitt að manna röltið og koma skilaboðum til foreldra. Skólastjórinn í 
Hafnarskóla segir: „Mér finnst ég þurfa að efla foreldrastarfið.“ Hann 
bendir einnig á að starf hans hafi breyst og persónulegar áherslur hans 
minnkað í daglegu starfi. Hann starfar fjær nemendum og foreldrum en 
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áður. Nú er aukin áhersla á rekstrarþætti og hann hafi deildarstjóra sem 
sinni verkefnum eins og þeim að vinna með nemendaráði. Foreldrið í 
Hafnarskóla vill að vímuvarnastarfið haldi áfram og ekkert verði dregið 
úr því starfi þrátt fyrir versnandi efnahagsástand. Kennarinn í 
Hafnarskóla segir um virkni foreldra í uppeldi barna sinna:  

Margir foreldrar eru ekki að standa sig og núna síðast var 
foreldrum alveg sama. Það var mikið af partýum og allt í 
gangi. ... Foreldrafélagið mætti vera virkara, sýnilegra, vera 
með fræðslu og svona sýna hvað þau eru með áhuga á þessu. 
... Við kennarar og foreldrar þurfum að vera óhrædd um að 
geta haft skoðanaskipti. Ég hef lent í því að hringja heim og 
tala við móður og segja henni að ég hafi heyrt af því að 
barnið hennar sé byrjað að reykja eða drekka. Móðirin var 
svo vond. Dóttir hennar gerði ekkert svona en nokkrum 
vikum seinna lenti dóttirin í óhappi, þar sem verið var að 
keyra og drekka áfengi. Kennarar víla fyrir sér að hafa 
samband heim því þeir fá afar misjafnar móttökur. 

Skólastjóri Hólaskóla tekur undir orð kennarans í Hafnarskóla og segir 
foreldra taka upplýsingum frá skóla varðandi vímuefnaneyslu neikvætt: 
„Ef dóttir þín er með myndir af sér með „Breezer“ [áfengur svaladrykkur] 
á „Facebook“ og þú hringir heim til þriggja aðila, þá færðu alveg þrenns 
konar viðbrögð.“ Kennarinn í Hólaskóla segir að breytt kjara- og 
vinnuumhverfi hafa breytt áherslum kennara í samstarfinu. Áður hafi 
verið meira svigrúm gagnvart vinnutímanum og kennarar tekið virkari 
þátt í félagslífi nemenda: „Í dag mætir maður ekkert til að vinna á balli ... 
nema að fá borgað fyrir það“. Áhyggjur foreldrisins í Hólaskóla um 
framtíð vímuvarna koma fram í eftirfarandi orðum:  

Það er nákvæmlega sama með fíkniefnin. Óttast allra mest 
með þetta hrun hérna núna, að menn muni slaka á í þessum 
forvarnaverkefnum sem hafa verið í gangi í skólanum. Það 
yrði rosalegt bakslag held ég. 

3.4 Hvað gengur vel?  
Viðmælendur mínir í Hraunskóla segja foreldra í dag vera meðvitaðri en 
áður um það hvað er að gerast í lífi unglinganna. Árangur náist ekki nema 
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„að það séu allir að standa og vinna saman“. Stór samstarfsverkefni sem 
gefa öllum unglingum hlutverk og fjölmörgum foreldrum hlutverk 
aðstoðarmanna eru dæmi um verkefni sem þau eru ánægð með og telja að 
séu árangursrík forvarnaverkefni. Orð foreldrisins lýsa þessari hugsun 
vel: „Mér finnst börnin mín tvö yngri vera rosalega sterkir einstaklingar 
og tekið virkan þátt í félagslífinu, íþróttum, tómstundastarfi í skóla. Ég 
beintengi þetta saman.“ Aðilar eru virkilega ánægðir með samstarfið og 
foreldrar mega valsa um skólann eins og þeir starfi þar. 

Foreldraröltið er virkt í tveim skólum; Hraunskóla og Hólaskóla og 
hefur verið nokkuð öflugt í gegnum árin og margir foreldrar tekið þátt. 
Ákvörðun um að standa að röltinu var í höndum foreldra og algerlega á 
þeirra ábyrgð að reka það. Stjórnendur skólanna tveggja telja 
foreldraröltið vera mikilvægt vímuvarnaverkefni í skólahverfinu. Orð 
foreldris úr Hraunskóla segja hvernig stemningin var þegar röltið byrjaði: 

Það var alger vakning um foreldraröltið á þessum tíma og allt í 
einu uppgötvuðu unglingarnir að þeir voru ekki frjálsir eða 
öruggir til að gera hvað sem er í sjoppunum. Allt í einu voru 
foreldrar úti um allt. Það var eins og foreldrar hefðu beðið á 
hliðarlínunni og verið tilbúnir í leikinn og stokkið á þetta.  

Viðmælendur í Hafnarskóla eru ánægðir með það að sveitarfélagið 
skuli halda úti forvarnastarfi. Það ýti við þeim og samstarfið sé gott. Þeir 
eru á því núna að nýta það sem skólinn og nærumhverfi hans getur boðið 
upp á í vímuvörnum. Kennarinn er sérstaklega ánægður með að það nú 
skuli vera byrjað að fara með jafningjafræðslu inn í unglingadeildina og 
bindur vonir við það starf. 

Ánægja viðmælenda í Hólaskóla kemur fram í því að þeir segjast 
eiginlega aldrei hafa lent í neinum vandræðum vegna vímuefnaneyslu. 
Þeir vinna stöðugt að umbótaverkefnum til þess að viðhalda ástandinu og 
nú var verið „að færa félagsmiðstöðina til í húsinu til að nálgast 
unglingana“. Samstarfið og miðlun upplýsinga hefur það að markmiði að 
hafa þessa hluti í lagi. Netið er orðið mikilvægur þáttur í því að miðla 
upplýsingum og telja viðmælendur að vel hafi gengið að nýta kosti þess. 

3.5 Forvarnaleiðir 
Allir viðmælendur úr Hraunskóla tala um mikilvægi samstarfsins á milli 
allra aðila í skólanum og þá eru nemendur ekki undanskildir. Skólinn, 
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foreldrar, félagsmiðstöð, kennararáð og unglingar virðast vinna saman að 
mörgum verkefnum og sú samvinnuhefð einkennir vímuvarnaverkefnin 
og önnur verkefni sem unnin eru í tengslum við skólann. Skólastjórinn 
segist stöðugt vera að hamra á sömu áherslunum um samvinnu í 
vímuvörnum við kennara og foreldra. Þessi samvinnusýn kemur skýrt 
fram í öllum viðtölunum og nefna viðmælendur verkefni eins og 
foreldraröltið, útivistartímann, skólaleikritin, viðbrögð við vandamálum, 
ferðalög, vímuvarnafundi og sameiginlegar áherslur. Kennarinn segir að 
allir séu „að halda utan um og ala upp öll börnin í hverfinu í sameiningu“. 
Foreldrið segir að vímuvarnaáherslan hafi ekki byrjað að skila árangri 
fyrr en það „ náðist þessi samstaða á meðal allra og eftir það þá bara 
hvarf þetta unglingafyllerí“. Foreldrið telur mikilvægustu 
vímuvarnaleiðina vera:  

... að efla samband foreldra og barna. Ég er alveg fullviss um 
að það er sterkasta leiðin. Foreldra þarf að virkja enn meir í 
skólastarfi og það er leiðin til að tryggja að börnum líði vel. 
Ef foreldrar eru vakandi um barnið sitt og styrki það líðan þá 
mun verða lítill vandi að huga að vímuvörnum seinna meir.  

Kennarinn tekur undir þetta og segir að það beri „að leggja mestu 
áhersluna á vellíðan í skólanum og sjálfsmyndina. Þetta gengur út á að 
útskrifa nemendur sem hafa góða sjálfsmynd. Það er aðal vímuvörnin“. 
Skólastjórinn segir þá hugsun ríkja og skila árangri að taka á þeim þáttum 
sem skipta mestu máli: „Hjá okkur höfum við aldrei mokað undir mottu 
málum sem skipta máli ... reynt að fá fólk til liðs við okkur við að laga 
það sem illa fer.“ Það hefur þó ekki alltaf bætt ímynd skólans út á við að 
draga þessi mál upp á yfirborðið. Skólastjórinn bætir því svo við að 
„lærdómurinn er sá ef menn vilja breyta einhverju þurfa þeir að standa 
saman“. Gefum kennaranum orðið um stöðuna í dag:  

Ég myndi segja að þetta er orðið heildstæðara. Í stað þess að 
fá eina fræðslu og núna erum komin með meiri meðvitund. 
Þetta er að fléttast inn flæðið í daglega starfinu og 
kennararnir eru meðvitaðir og láta strax vita. Farnir að 
bregðast nokkuð mikið og hratt við. Við erum ekki að 
slökkva bál. 
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Aðilar í Hraunskóla virðast hafa lært af reynslunni og talsverð 
vímuefnaneysla nemenda og viðbrögð við henni hafa fært þeim aðferðir 
til þess að koma í veg fyrir neysluna. Það eru þættir eins og 
fyrirbyggjandi starf, samstarf, að vera vakandi og hugsa um þessa hluti, 
að stuðla að því að hægt sé að bregðast við fyrr og með aðgerðum sem 
styrkja nemendur og koma í veg fyrir vímuefnaneyslu. 

Skólastjórinn í Hafnarskóla telur félagsstarf í skólanum skipta miklu 
máli. Hann stofnaði kór fyrir nokkrum árum og telur að slíkt félagsstarf 
hafi jákvæð áhrif til lengri tíma. Hann telur að forvarnirnar eigi að „felast 
í því að ná utanum krakkana sem eru milli skips og bryggju“. 
Skólastjórinn telur að; 

... árangurinn sé tengdur því hvaða starfsfólk sé ráðið hér 
inn. Að starfsmenn séu leiðtogar að það sé nú ekki bara að 
ráða inn FH-inga, heldur öfluga kvenkennara og að allir séu 
leiðtogar og það er aðalmálið að munstrið sé þannig að 
krakkarnir eigi fyrirmyndir. 

Kennarinn í Hafnarskóla tekur undir mikilvægi fyrirmynda og bendir 
á „að það sem virki best sé einhvers konar jafningjafræðsla“. Dætur 
kennarans hafa verið í því starfi og svo hafa nemendur í skólanum fengið 
að njóta þess starfs. Kennarinn telur að kennarar eigi að skipta sér meira 
af nemendum sem sýna af sér áhættuhegðun og afskiptaleysi sé ekki 
leiðin til þess að breyta því sem miður fer. Kennarinn segir að það sé ekki 
endilega ein lausn sem gildi fyrir alla, „að þetta sé ofboðslega mikið eftir 
hópum hvað virkar best“. Kennarinn bendir á það að ungt fólk sem lifir 
heilbrigðu lífi sé réttu fyrirmyndirnar en ekki fyrrverandi fíklar. Þá sé það 
æskilegt að „foreldrar séu góð fyrirmynd“. Foreldrið í Hafnarskóla horfir 
nokkuð á það hvernig þetta var gert í gamla daga og telur að þá hafi verið 
meiri nánd og verkefnin strax skilað árangri. Í dag sé viss fjarlægð á milli 
skólans og foreldranna í þessum málum. Foreldrið hefur ákveðnar 
hugmyndir: 

Mikilvægast af öllu er samskipti foreldra og barna við hvort 
annað. Það er alveg á hreinu eins og við höfum oft komið 
inn á. Að eyða tíma með börnunum, vita með hverjum þau 
eru, á hvaða heimilum þau eru, hvað þau eru að gera í 
tölvunni. Þekkja til félaganna, sjá þegar það eru nýir félagar, 
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hafa samband við foreldra annarra félaganna og gefa þeim 
tækifæri ásamt vinum að hanga á heimilum. Virkja þau í 
tómstundum, félagsmiðstöðvum, skólunum, íþróttum. En 
heimilin koma fyrst og ráða mestu og eiga gott með að tala 
við börnin sín. Þekkja börnin sín og koma til móts við þau. 

Viðmælendur í Hafnarskóla nefna tvö samstarfsverkefni; annað er um 
jólin þegar allir föndra saman en hitt er vorhátíð. Þetta eru viðburðir fyrir 
alla nemendur skólans. Foreldrafélagið, skólinn og félagsmiðstöð vinna 
saman að því. Viðmælendur eru nokkuð sammála um það að sú leið sem 
oft hefur verið farinn í Hafnarskóla, sem er að fá fyrrverandi fíkil til þess 
að fræða foreldra og börn um vímuvarnir, sé ekki endilega 
árangursríkasta leiðin. Skólinn hefur staðið að fundum með foreldrum út 
af neysluvandamálum nemenda. Til þess að sporna við hefur fyrrverandi 
fíkill verið fenginn til aðstoðar en árangurinn hefur ekki verið mikill eða 
sýnilegur. Skólastjórinn segir: „Samstarfið er miklu öflugra en 
messugjörðin.“ En aðilar í Hafnarskóla virðast ekki enn hafa fundið 
hvaða leið skólinn og foreldrafélagið eigi að fara sameiginlega í 
vímuvarnastarfinu. Viðmælendur eru þó allir sammála um mikilvægi 
samstarfsins á milli heimila og skóla. 

Viðmælendur í Hólaskóla segja að skólinn hafi eingöngu haft yngri 
barnadeild í upphafi og því hafi verið unnt að fylgja börnunum eftir upp í 
unglingadeild. Þeim árangri hafi verið náð að þar hafi vímuefnaneysla 
ekki þekkst. Velgengni skólans og viðhald vímuvarnaárangursins telja 
þau meðal annars vera vegna þess að það er „öflugt samstarf á milli 
sérstaklega skólans og félagsmiðstöðvarinnar“. Innan skólans eru skýrar 
reglur fyrir alla, nemendur fylgja þeim og allir starfsmenn líka. „Sama 
gildir með vímuvarnir og hafa reglurnar skýrar og fylgja þeim fast eftir.“ 
Skólastjórinn segir: „Það er bannað að reykja og drekka. Það er bara ekki 
flókið. Það eru sömu reglur fyrir alla.“ Fram kemur hjá öllum 
viðmælendum að skólastarfið er opið „gagnvart því að foreldrar taki þátt í 
öllu skólastarfinu“. Foreldrasamstarfið gengur vel og hefur verið hluti af 
skólastarfinu frá upphafi og samvinna er um fjölmörg verkefni eins og 
10. bekkjarferðir, kaffihúsaspjall, vímuefnakynningar, foreldraröltið og 
skólaráð. Samstarf við foreldra er hluti af skólastarfinu og „við hleyptum 
foreldrum strax að því að búa til stefnu skólans árið 2002“. Skólinn er 
með hópastarf með félagsmiðstöðinni og „ef við sjáum áhættuhópa, ... 
reynum að leggja í forvarnirnar til þess að lenda ekki í stóru 
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vandræðunum“. Skólastjórinn segir það neikvæða vera „að upplýsa 
foreldra og það getur verið tvíbent“. Neikvæðar og óstaðfestar 
upplýsingar falla stundum í afar grýttan jarðveg hjá foreldrum.  

Viðmælendur segja að gott upplýsingastreymi hafi strax verið ein af 
megináherslunum í skólanum. Netið sé notað til þess að koma 
upplýsingum og skilaboðum á framfæri og fréttabréf gefið út einu sinni í 
mánuði. Þá sé gott streymi upplýsinga á milli foreldrafélagsins og 
stjórnenda. Kennarinn segir: „Alltaf meira og meira tengslanet til innan 
skólans og við heimilin.“ Foreldrarnir eru orðnir miklu virkari og í 
miklum samskiptum við skólann. Foreldrið telur að „samstarf sem hefur 
verið á milli foreldra og skólayfirvalda og líka íþróttahreyfingarinnar og 
yfir í kirkjurnar sé afar mikilvægt“. Vandinn snýr aðallega að heimilunum 
og „börnin koma með einhvern farangur að heiman ... en skólinn getur 
ekki megnað að snúa því við sem menn koma með að heiman“. 

3.6 Fræðslan 
Skólinn á að sinna vímuvarnafræðslu en það er kannski ekki enn alveg 
ljóst hvernig og hver eigi að sinna þessu. Það er ekki til mikið 
kennsluefni og skólarnir virðast í gegnum tíðina hafa getað fengið 
aðkeypta aðila, eins og Maritafræðslu, til þess að uppfylla þessa þörf.  

Í Hraunskóla tóku menn Maritafræðsluna og hafa auk þess fengið aðra 
aðila til vera með forvarnafræðslu, eins og lögreglu, forvarnafulltrúa og 
hjúkrunarfræðing. Kennarinn segir: „Þetta er orðið heildstæðara, í stað þess 
að fá eina fræðslu og núna erum við komin með meiri meðvitund og núna 
erum við með hópastarf sem er virkt í skólanum.“ Foreldrið bætir við og 
segir: „Mér finnst gæta misskilnings í þessu forvarnastarfi að sumir halda að 
fræðsla um vímuefni og forvarnir sé aðalatriðið.“ Foreldrið telur að þátttaka 
unglinga og foreldra í ýmsum verkefnum sé árangursríkasta leiðin. 

Hafnarskóli hefur verið að taka inn Maritafræðslu en þó eru ekki allir 
alveg sannfærðir um að það sé rétta leiðin. Sumir hafa efasemdir um það 
fyrirkomulag að fyrrverandi fíklar annist fræðslustarfið. Aðsókn foreldra 
hefur verið lítil og foreldrið segir: „Myndirnar sem voru sýndar voru 
hrikalegar og eiginlega bara hræðsluáróður.“ Skólastjórinn telur að góð 
persónuleg tenging við nemendur hafi meira gildi en fyrirlestrar af þessu tagi. 
Ýmislegt annað hefur verið í gangi í fræðslunni og oftast í formi fyrirlestra. 
Kennarinn hefur verið að vinna aðeins með nemendum að verkefnum 
tengdum vímuvörnum þar sem „þau hugsa um þetta“. Kennarinn segir: 
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Vímuvarnirnar eru svolítið ennþá eins og þær voru fyrir 10 
árum síðan en allt umhverfið hefur breyst og ég veit ekkert 
hvernig er best að gera þetta en það er þörf á breytingum. ... 
alltaf verið spurning um það hvort að fyrrverandi fíklar hafi 
eitthvað að segja í raun og veru, hvort þeir hafa einhver 
jákvæð áhrif. 

Hólaskóli hefur unnið með foreldrum að því hvernig eigi að standa að 
forvarnafræðslu og þannig tryggt ágæta aðsókn foreldra. Ákvarðanir um valið 
á fræðslu eru sameiginlegar, auk þess sem skóli og foreldrafélag hafa deilt með 
sér kostnaðinum. Aðkeypt verkefni eru nefnd, eins og Maritafræðslan og 
Ástráður sem er forvarnaverkefni læknanema. Kennarinn nefnir sérstaklega að 
hann hafi verið inni í kennslustund í Maritafræðslunni og að skólinn hafi 
ekkert unnið sérstaklega úr fræðslunni með nemendum: „Það sem vantar við 
þetta er eftirvinnan við þessar fræðslu og það er stóri gallinn við þetta.“ En 
lífsleiknitímarnir eru notaðir í ýmislegt sem tengist vímuvörnum. Skólastjórinn 
segir skólann leggja áherslu á mikilvægi dyggða og heilbrigðs lífernis: „Þó svo 
að ekki verið sé að fræða beint um fíkniefni eða tóbak, þá byggist þetta á sömu 
þáttum, að líða vel og vera réttsýnn og lifa heilbrigðu lífi.“ Kennaranum finnst 
áherslan vera jafnvel um of á dyggðunum og það mætti fjalla meira um lífið og 
tilveruna hjá unglingunum og leggja t.d. áherslu á góða kynfræðslu. Hann telur 
að leiðin til árangurs sé: „Án efa að byggja upp sjálfstraust. Alveg frá sex ára 
bekk og styðja þau og þannig geta þau sagt nei seinna á lífsleiðinni.“ 

3.7 Vímuefnaneysla í Hafnarfirði 
Til þess að bera saman viðhorf og hugmyndir viðmælenda minna við 
aðrar upplýsingar um vímuefnaneyslu unglinga var óskað eftir því að 
Rannsókn og greining léti rannsakenda í té gögn um vímuefnaneyslu 
nemenda í skólunum þremur. Óskað var eftir gögnum frá árunum 1997–
2009 um áfengis-, hass- og tóbaksneyslu nemenda í 10. bekk. Auk þess 
var meðaltal allra skóla í Hafnarfirði fengið til samanburðar. 

Í Hólaskóla eru ekki til niðurstöður fyrr en árið 2005 sem sýna 
vímuefnaneyslu nemenda í 10. bekk. Samkvæmt gögnunum (sjá mynd 4) 
var lítil vímuefnaneysla í upphafi mælinga. Sérstaklega er áberandi hve 
reykingar og hassneysla er lítil. Áfengisneysla nemenda í 10. bekk var 
talsvert meiri. 
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Mynd 4. Vímuefnaneysla nemenda í 10. bekk í Hólaskóla árin 2005–2009. 

Vímuefnaneysla í Hraunskóla er kynnt á mynd 5 sem sýnir að hún hefur 
minnkað umtalsvert síðustu árin. Myndin sýnir að mikil neysla í árgangi á 
einu vímuefni fer saman við mikla neyslu á öðrum vímuefnum. 
Samkvæmt viðtölum við foreldrið og skólamenn í Hraunskóla hófst 
samstarf þeirra á árunum 2002–2003. Á myndinni sést greinilega 
afrakstur af því starfi. Árið 2008 kom bakslag í stöðugt sígandi tölur en 
það ár var skólastjórinn í námsleyfi, kennarinn í öðru starfi og foreldrið 
var hætt í starfinu vegna þess að yngsta barnið hafði útskrifast vorið áður. 

Mynd 5. Vímuefnaneysla nemenda í 10. bekk í Hraunskóla árin 1997–2009. 

Árið eftir breyttist þetta til batnaðar. Slæmu niðurstöðurnar voru kynntar 
og allir hlutaðeigandi aðilar virðast hafa tekið sig á í samstarfinu og snúið 
vörn í sókn. Þess ber að geta að fjöldi nemenda í árgangi í hverjum skóla 



  

65 

hverjum skóla í Hafnarfirði er að jafnaði frá 40–70. Þannig að bakvið 
hvert prósentustig er að jafnaði um hálfur nemandi. Því þarf ekki marga 
nemendur til þess að breyta þessum tölum umtalsvert. 

Mynd 6 dregur upp mynd af vímuefnaneyslunni í Hafnarskóla. 
Samkvæmt viðtalinu við foreldrið, sem hafði lengi tengst Hafnarskóla, þá 
byrjuðu þau fyrir aldamót í vímuvarnastarfi. Afrakstur af því er 
greinilegur fram til ársins 2003 en þá verður mikil aukning á áfengis- og 
tóbaksneyslu, eins og myndin sýnir. Í viðtölum við skólafólk í 
Hafnarskóla kom fram að á árunum í kringum 2003 voru miklar 
breytingar í starfsemi skólans. Síðustu ár fara tölurnar um neysluna 
lækkandi.  

Vímuefnaneysla nemenda í hverfinu sem Hafnarskóli tilheyrir er 
áberandi mest í þeim þremur hverfum sem hér eru skoðuð. Þá sveiflast 
neysla á vímuefnum í hverfi Hafnarskóla meira á milli ára en meðal hinna 
skólanna. Þetta virðist tilviljunum háð. Það má geta sér þess til að 
straumar og stefnur í unglingamenningu hverfisins ráði því hver útkoman 
er hverju sinni. Sterkir íþróttaárgangar, þar sem er mikil íþróttahefð, geta 
t.a.m. komið í veg fyrir vímuefnaneyslu. Að sama skapi getur árgangur 
þar sem skemmtanamenning ríkir, haft þveröfug áhrif. Þá leiddu viðtölin í 
ljós að svo virðist sem skorti upp á úthald og samstöðu í 
forvarnarvinnunni í Hafnarskóla. 

Mynd 6. Vímuefnaneysla nemenda í 10. bekk í Hafnarskóla árin 1997–2009. 

Á mynd 7 eru bornar saman reykingar í skólunum þremur við meðaltalið 
í Hafnarfirði. Þar sést glögglega að á þessum árum velja stöðugt færri 
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unglingar að reykja. Í Hafnarskóla hafa verið talsverðar sveiflur hvað þetta 
snertir en í Hraunskóla hefur meðaltalið að jafnaði verið stöðugt á niðurleið. 
Þrátt fyrir mikið forvarnastarf í Hólaskóla sýna tölurnar að tóbaksreykingar 
eru hægt og hægt að aukast og nálgast nú meðaltal Hafnarfjarðar. 

Mynd 7. Hlutfall nemenda í 10. bekk sem reykja daglega árin 1997–2009. 

Mynd 8 greinir frá drykkju sem hefur almennt minnkað umtalsvert á síðustu 
árum. Sérstaklega er áberandi hve jákvæð útkoma er úr Hraunskóla. Tölurnar 
úr Hafnarskóla virðast ekki fylgja öðrum tölum og þar fer áfengisneysla upp á 
við. Hólaskóli hefur haldið sig fyrir neðan meðaltalið. 

Mynd 8. Hlutfall nemenda í 10. bekk í Hafnarfirði sem hafa orðið ölvaðir 
síðustu 30 daga eða oftar árin 1997–2009. 
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Hassneysla er kynnt á mynd 9. Hassneysla var greinilega umtalsverð árið 
1998 en hefur minnkað stöðugt síðan í skólunum. Hafnarskóli, sem hefur 
komið nokkuð illa út gagnvart áfengis- og tóbaksneyslu, hefur hins vegar 
oftast verið fyrir neðan meðaltal Hafnarfjarðar hvað viðkemur þá sem 
hafa reykt hass þrisvar sinnum eða oftar um ævina.  

Mynd 9. Hlutfall nemenda úr 10. bekk í Hafnarfirði sem reykt hafa hass 
þrisvar sinnum eða oftar um ævina árin 1997–2009. 

Árið 1998 virðist vímuefnaneysla unglinga hafa verið í hámarki. Síðan þá 
hefur dregið nokkuð úr neyslunni. Tölur frá Hafnarskóla vekja athygli, 
því að til ársins 2002 var vímuefnaneysla á hraðri niðurleið en síðan þá 
hafa verið miklar sveiflur sem erfitt er að átta sig á. Vímuefnaneysla 
hefur minnkað umtalsvert í Hraunskóla frá því að foreldrar hófu starf sitt 
með skólanum. Hólaskóla hefur tekist að halda sér fyrir neðan öll 
meðaltöl en þó neyslutölur séu lágar þá fara þær hækkandi.  

Samkvæmt þessum vímuefnatölum má sjá að hvert skólahverfi hefur 
sína sérstöðu. Vímuefnatölur bornar saman við viðtalsrannsóknina geta 
gefið til samans nokkuð góða mynd af því hvernig samspil starfshátta 
heimilis og skóla hefur áhrif á vímuefnaneyslu unglinganna. 
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4 Umræður  

Í þessum kafla verða atriði úr viðtölunum um einkenni í samstarfi heimila 
og skóla borin saman við þróun vímuefnaneyslu unglinganna og það sem 
aðrir fræðimenn hafa skrifað um efnið. Helga Jónsdóttir (2003) minnir á 
að varast beri að yfirfæra ályktanir af viðtalsrannsóknum yfir á aðrar 
aðstæður eða önnur viðfangsefni. Viðtalsrannsóknir af þessu tagi hafi 
vissar takmarkanir vegna þess að viðmælendur tali aðeins frá eigin 
brjósti. Viðtalsrannsóknir geta þó gefið vísbendingar um það hvers konar 
samstarf og verkefni hafa áhrif á vímuefnaneyslu unglinga. Því er 
áhugavert að bera helstu niðurstöðurnar úr viðtalsrannsókn minni saman 
við tölfræðilegu gögnin.  

4.1 ,,Með farangur að heiman“ 
Hólaskóli hefur sérstöðu að því leyti að skólinn er nýlegur og hafði ekki 
unglingadeild. Segja má að börnin hafi „alist upp“ með skólanum og því haft 
fáar eldri fyrirmyndir. Samkvæmt því sem viðmælendur segja, þá reynir 
skólinn, félagsmiðstöðin og foreldrarnir að taka á þeim málum sem koma 
upp með það að markmiði að sporna við vímuefnaneyslu unglinganna. 
Gögnin um vímuefnaneyslu sýna að nemendur neyta fíkniefna í minni mæli 
en meðaltal skóla í Hafnarfirði sýnir. Neyslan þar hefur verið afar lítil en 
aukist aðeins síðustu árin en þó einkum neysla áfengis. Foreldrafélagið hefur 
staðið fyrir foreldrarölti til margra ára. Þeir foreldrar sem taka þátt í 
foreldraröltinu hafa ekki orðið varir við hópasafnanir unglinga eða 
heimapartý. Foreldrarnir eru virkir og starfið virðist ná til flestra, nema helst 
þeirra sem koma úr erfiðu félagslegu umhverfi þar sem vandamál eru heima 
fyrir. Foreldrarnir hafa myndað nokkurs konar net um hverfið sem má líta á 
sem eflingu á félagsauði þess. 

Skólinn er nokkurs konar samvinnuskóli, þar sem skólinn, 
foreldrarnir, unglingarnir og félagsmiðstöðin vinna saman að því að taka 
ákvarðanir um málefni unglinganna og samstarfsverkefni heimila og 
skóla. Mótaðar hafa verið skýrar reglur sem allir eru sammála um að séu 
góðar. Sömu reglur gilda fyrir alla nemendur skólans og lögð er áhersla á 
að farið sé eftir þeim. Þessar aðferðir samrýmast að mestu leyti 
hugmyndum Sergiovanni (1995; 2009) og Nordahl (2007) um að bestur 
árangur náist þegar aðilar vinna saman að framgangi verkefna.  
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Upplýsingastreymið virðist vera nokkuð gott. Upplýsingum er miðlað 
með hjálp internetsins, á samstarfs- og upplýsingafundum og í fréttablaði. 
Með góðu upplýsingastreymi ert tryggt að allir viti hvað er að gerast og 
að hverju er stefnt. Hvað Hólaskóla viðkemur má draga þá ályktun að 
vímuvarnastarfið skili sér vel innan hverfisins og hafi einnig áhrif á þá 
nemendur sem eiga foreldra sem eru óvirkir í samstarfinu. Segja má að 
þar sé unnið í anda Durkheim um samheldni þeirra sem búa í hverfinu 
(Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 1996). 

4.2 „Við erum ekki að slökkva bál“ 
Foreldrafélagið og Hraunskóli byrjuðu að vinna saman að vímuvörnum af 
því að ástandið var slæmt. Myndirnar um vímuefnaneysluna sýna að um 
aldamót voru hlutfallslega mörg börn í hverfinu byrjuð að neyta 
vímuefna. Viðtölin gefa skýrt til kynna að samstaða hafi verið um það að 
breyta þessu ástandi. Skólinn og foreldrarnir stóðu að fjölmörgum 
verkefnum sem höfðu það meðal annars að markmiði að draga úr 
vímuefnaneyslu nemenda. Þessi verkefni hafa staðið lengi yfir og eru 
orðin hluti af venjulegum samstarfsverkefnum heimila og skóla. Þátttaka 
foreldra í verkefnum er góð og aðgengi þeirra að skólanum er mikið. 
Erfið mál eru tekin fyrir og reynt að vinna að þeim. Það er hluti af þessari 
samvinnuhugsun að þróa og leita úrræða til þess að koma til móts við 
börn sem eiga við vanda að stríða sem síðar getur leitt til vímuefnaneyslu. 
Afraksturinn kemur m.a. fram í því að vímuefnaneysla hefur minnkað 
umtalsvert í hverfinu. Þarna má segja að unnið sé í anda Durkheim, því 
samstarf heimila og skóla var aukið, tengsl á milli foreldra voru efld og 
foreldrar og skóli eru sammála um það að vinna gegn vímuefnaneyslu 
(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2005).  

Árið 2008 virðist árangurinn þó lakari. Það ár var skólastjórinn í 
námsleyfi, kennarinn í öðru starfi og foreldrið var hætt í starfinu vegna 
þess að yngsta barnið hafði útskrifast vorið áður. Í því ljósi má hugleiða 
hvort starfið sé það brothætt að lykilaðilar þurfi að vera á staðnum til þess 
að viðhalda samstarfinu og stefnunni í þessum málum. 

Aðilar í Hraunskóla hafa áttað sig á því að fræðslan ein og sér skilar 
litlu. Þau verkefni sem þarf að kljást við eftir að vandamál hafa komið 
upp eru erfiðari viðfangs og skila ekki endilega tilætluðum árangri. 
Kennarinn sagði þau vera hætt að „að slökkva elda“ en orðin nokkuð fær 
í því að móta verkefni og samstarfsleiðir sem tryggja það að tekið sé á 
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málum með fyrirbyggjandi hætti. Skólinn megi þó gera mikið meira af 
því að leita uppi einstaklinga sem eiga við erfiðleika að stríða. Þannig sé 
hægt að koma til móts við þarfir viðkomandi og koma í veg fyrir vanda 
síðar meir sem geti jafnvel birst í vímuefnaneyslu. Þessi vandi sé þó enn 
ekki nægjanlega vel skilgreindur og því ekki nógu ljóst hvernig best sé að 
bregðast við og hverjir eigi helst að sinna honum.  

4.3 „Samstarfið er miklu öflugra en messugjörðin“ 
Allir viðmælendur í Hafnarskóla vilja gera betur í vímuvörnum. Ljóst er 
að samstarf foreldrafélagsins og skólans mætti vera meira og betra. 
Viðtalsrannsóknin gaf skýrar vísbendingar um það að foreldrafélagið og 
skólinn hafi ekki starfað nægilega vel saman. Hugmyndir Bourdieu um 
vettvang gætu átt við hér (Gestur Guðmundsson, 2008). Skólinn er 
lokaður gagnvart ytri hugmyndum eins og áherslum foreldrafélagsins. 
Fleiri samstarfsverkefni er tengjast vímuvörnum mættu vera í gangi á 
milli heimilanna og skólans. Skortur er á tengslum á milli aðila. Það er 
eins og viljinn til samvinnu sé til staðar er það þurfi að finna farveg til 
þess að sameina krafta heimilanna og skólans.  

Nordahl (2007) segir það vera grunnforsendu árangursríks samstarfs 
heimila og skóla að aðilar séu sammála um það að samstarfið snúist um 
barnið og samstaða sé um leiðir að þeim markmiðum sem bætt geta stöðu 
nemenda. Því er ekki svo farið í Hafnarskóla. Samstaða um meginviðmið 
eða velferð barnsins virðist ekki vera meginmarkmið samstarfsins. 
Kennarinn nefnir að stundum sé fyrst tekið á málum eftir að vandi hefur 
komið upp og þá gangi illa að virkja foreldrana. Utanaðkomandi aðili sé 
gjarnan fenginn til þess að halda fyrirlestra þegar neikvæð niðurstaða 
hefur komið fram um vímuefnaneyslu nemenda. Það er engin ein skýr 
lína sem heimilin og skólinn vinna eftir. Þær tölulegu upplýsingar um 
vímuefnaneyslu sem hafa komið fram gefa sterka vísbendingu um það að 
samstarfið sé ekki nægjanlega gott. Samstarfið þarf að snúast um 
samstarfsverkefni, velferð barnanna og fyrirbyggjandi starf. Tölur um 
vímuefnaneyslu virðast ekki fylgja neinum lögmálum og má draga þá 
ályktum að menning unglinganna sjálfra ráði mestu um það, ekki áhrif 
heimila og skóla. Hugmyndir Durkheim (1972) um það að samvirkni 
stofnana og heimila hafi áhrif á einstaklinga eiga hér einnig vel við; þ.e. 
óskýrar reglur, lítið samstarf og tilviljanakenndar forvarnir skila litlum 
árangri (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 1996). 
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4.4 Fræðsla og samstarf 
Aðalnámskrá (2006) leggur margar skyldur á skólana. Ein þeirra er sú að 
sinna vímuvörnum. Viðmælendurnir voru fengnir í viðtölin af því að þeir 
höfðu reynslu af vímuvarnasamstarfi. Þeir eru á einu máli um það að 
þetta sé verkefni sem verði að sinna vel. Skólarnir hafa þó augljóslega 
ekki fundið eina ákveðna leið til þess að sinna fræðslunni. Aðkeypt 
utanaðkomandi fræðsla fellur aðilum misvel og óljóst er hvort að hún 
skili tilætluðum árangri. Vandinn getur einnig falist í því að fræðslunni sé 
ekki fylgt nægilega vel eftir. Nemendur þurfa eflaust vettvang til þess að 
velta fræðslunni nánar fyrir sér og rökræða um vímuefni og lífstíl sinn. 
Lífsleiknináminu er ætlað að styrkja nemendur í því að takast á við lífið 
en fræðsla um vímuefnaneyslu er þar þó aðeins einn þáttur af mörgum. 
Ekki er nægileg ljóst hverjir eiga að sinna þessu fræðsluhlutverki og 
hvaða leiðir skuli farnar. Það er verðugt verkefni að rannsaka þær leiðir 
sem skólar landsins hafa farið í vímuvarnafræðslu. Nýlegu sameiginlegu 
verkefni heilsugæslunnar og Lýðheilsustöðvar er ætlað að bæta hér 
nokkuð úr (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2010). Þar er 
skólahjúkrunarfræðingum ætlað að fræða grunnskólanemendur um 
ýmislegt er varðar heilbrigða lífshætti og þar á meðal um skaðsemi 
vímuefna.  

Allir sem rætt var við í Hólaskóla og Hraunskóla voru sammála um 
það að vímuvarnir væru sameiginlegt verkefni. Því tækju þeir 
sameiginlegar ákvarðanir um það hvaða málum væri sinnt og hvernig. 

Foreldrarölt er virkt í tveimur hverfum og er nefnt sem verkefni sem 
gæti aukið samstöðu foreldra og haft fyrirbyggjandi áhrif á 
vímuefnaneyslu nemendanna. Í báðum þessum hverfum hefur 
foreldraröltið verið virkt í mörg ár. Foreldraröltið gefur ágætar 
upplýsingar um stöðuna í hverfinu. Foreldrar sjálfir sjá milliliðalaust um 
framkvæmd þess. Upplýsingar berast meðal annars öðrum foreldrum og 
það virðist hafa nokkur áhrif. Þetta verkefni virðist falla vel að 
hugmyndum Bourdieu (1997) um félagsauð og að hugmyndum Durkheim 
(1972) um samvirkni í skólahverfum. Foreldraröltið gefur skýr skilaboð 
til allra og eflir samstöðu foreldra um það að vernda hverfið sitt og þá 
sem í því búa. 

Upplýsingar úr rannsóknum um vímuefnaneyslu nemendanna hafa 
borist árvisst til skólanna og foreldranna. Hraun- og Hólaskóli virðast 
hafa notað þær til þess að sýna foreldrum og öðrum aðilum fram á það að 
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verkefnin og samstarfið skili mælanlegum árangri. Þannig hefur skólinn 
stappað stálinu í foreldrana varðandi það að viðhalda samstarfinu, hvort 
sem niðurstöðurnar hafa verið góðar eða slæmar. Í Hafnarskóla virðist 
vanta tengingu þessara upplýsinga við verkefni og samstarf heimilis og 
skóla. Síðast þegar skólanum bárust slæmar tölur um árangurinn var reynt 
að virkja foreldrana og hafa áhrif á börnin en það virtist þá full seint í 
rassinn gripið. Byrja þarf fyrr á vímuvarnaverkefnum sem eiga að koma í 
veg fyrir að hópar leiðist í vímuefnaneyslu. 

4.5 Lærdómur 
Rannsóknarspurning mín er: Hver eru tengsl mismunandi starfshátta í 
skólahverfum við vímuefnaneyslu nemenda?  

Í ljósi undanfarandi umfjöllunar, þar sem fram hafa komið helstu 
niðurstöður í viðtalsrannsókninni, má draga þá ályktun að mismunandi 
starfshættir hafi bein áhrif. Tölurnar sýna misjafna stöðu skólahverfanna 
og jafnframt að samstarfshættir heimila og skóla eru mismunandi. Erfitt 
er að segja til um það hvaða verkefni eða hvers konar samstarf skili 
mestum árangri. Þess má þó vænta að þegar skóli og foreldrar standa 
saman lengi og kerfisbundið að ákveðnum grundvallarverkefnum, þá hafi 
það áhrif á allt annað í skólahverfinu og þannig náist samstaða um 
ákveðin viðmið. Þessi viðmið virki síðan sem félagslegt taumhald á flesta 
í hverfinu.  

Samkvæmt gögnunum má draga þá ályktun að í því hverfi þar sem 
einna minnst samstarf er og foreldrar og skóli eru síst samtaka í starfinu, 
þar sé vímuefnaneysla nemenda meiri. Ekki er hægt að gera samanburð á 
milli skólahverfa til þess að fá skýrari niðurstöður, þar sem ekkert 
vímuvarnasamstarf er á milli skólanna. Áhersla á einn ákveðinn þátt í 
samstarfinu virðist ekki duga til þess að tryggja árangur. Væntanlega 
þurfa margir þættir að vinna saman til þess að marktækur árangur náist. 
Töflu 10 er ætlað að sýna yfirlit yfir starfshætti heimila og skóla í 
tengslum við þemun.  

Ef til vill skipta aðferðirnar og verkefni skólans minna máli en það að 
ná fram góðri og skýrri stefnu, þar sem hægt er að fá alla aðila skólans; 
kennara, foreldra, aðra starfsmenn og nemendur, til þess að fara eftir 
stefnunni og vinna saman að einu marki.  
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Tafla 10. Yfirlit yfir starfshætti skóla og heimila sem tengjast 
vímuvarnasamstarfinu. 

Vímuvarnaverkefni Hraun
skóli 

Hafnar
skóli 

Hólaskó
li 

Forvarnastefna Já Já Já 

Foreldrarölt Já Nei Já 

Samstarfið milli heimila og 
skóla er: 

Mikið Lítið Mikið 

Maritafræðsla Já Já Já 

Vímuvarnafræðsla samstarfs-
verkefni heimila og skóla 

Já Að hluta Já 

Ákvarðanir um val á 
vímuvarnaverkefnum 

Sameiginlegar Hver fyrir sig Sameiginlegar 

Fyrirbyggjandi verkefni Mörg Fá Mörg 

Upplýsingamiðlun Meðal Meðal Mikil 

Vímuefnaneysla Minnkandi Yfir meðallagi Lítil 

Vímuefnarannsóknir Alltaf kynntar Oftast kynntar Oftast kynntar 

 

4.6 Hugleiðingar 
Mikið hefur áunnist en ýmsu er ólokið. Opinberir aðilar tóku vel við sér 
og fóru að huga að forvarnarstarfi árið 1974, þegar fram komu tölur frá 
borgarlækni Reykjavíkur sem sýndu að 42% nemenda í Reykjavík á 16. 
aldursári reyktu daglega (Landlæknisembættið, 1986). Mikið vatn hefur 
runnið til sjávar síðan þetta var og með ýmsum hætti hefur verið reynt að 
draga úr vímuefnaneyslu grunnskólanema. Vímuvarnir eru alls ekki 
einfalt verkefni og þurfa að sækja þekkingu til ýmissa fræðigreina.  

Raunvísindin sýna okkur t.d. fram á hvaða efni það eru sem eru 
manninum hættuleg. Á vettvangi stjórnmálanna fer fram stefnumótun um 
aðgerðir í forvarnabaráttu gegn vímuefnum. Félagsfræðin og 
uppeldisvísindin eru vettvangur kenninga, rannsókna og fræðslu um 
skaðsemi vímuefna. Hagfræðin gefur vísbendingar um það hvaða aðferðir 
gegn vímuefnanotkun geta skilað mestum árangri miðað við kostnað. Við 
notum skólakerfið, fjölmiðlana, heilsugæsluna og tómstundastarfið til 
þess að koma upplýsingum og verkefnum áleiðis til samfélagsins, 
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foreldranna og barnanna. Síðan leitum við til rannsóknavísindanna aftur 
til þess að meta hvort aðgerðir okkar hafi tekist. Þetta er hringferill sem 
heldur vonandi áfram og aðferðirnar þróast og árangur eykst.  

Það virðist oft vera óljóst hvernig hægt er að meta það hvort starfið 
eða verkefnin skili tilætluðum árangri. Markmiðið hlýtur þó að vera að 
koma í veg fyrir neyslu vímuefna eða stöðva hana ef hún er til staðar hjá 
nemendum. Að mæla eða meta árangur og nýta þá niðurstöðu er eitthvað 
sem skiptir samstarfið um vímuvarnir máli. 

Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við rannsóknarspurningunni: 
Hver eru tengsl mismunandi starfshátta í skólahverfum við 
vímuefnaneyslu nemenda? Niðurstaða mín er sú að það séu tengsl á milli 
starfshátta heimila og skóla og vímuefnaneyslu nemenda. Þar sem heimili 
og skóli vinna saman að samstarfsverkefnum og hafa þrautseigju til þess 
að halda áfram með verkefnin og hafa sameiginlega sýn á gildi 
samstarfsins, þar sé minni vímuefnaneysla. Erfitt er að alhæfa um það 
hvaða sértæku starfshættir skili mestum mælanlegum árangri. 
Vísbendingar eru þó um það að verkefni eins og foreldrarölt, samstarf um 
það hvaða leiðir skuli fara í vímuvörnum og sameiginleg verkefni innan 
skólans sem ná til allra aðila, séu dæmi um verkefni og starfshætti sem 
skili árangri. 

Er það ekki grundvallarhlutverk skóla, foreldra og samfélagsins að 
standa vörð um hag barnanna og skapa þeim sem best uppvaxtarskilyrði? 
Vitneskja um árangursríkar leiðir til þess að skapa börnum okkar heilbrigt 
umhverfi mun nýtast okkur nú og í framtíðinni. Árangursríkir starfshættir 
gera starf þeirra sem hafa velferð barna að leiðarljósi mun markvissara en 
áður. Það er á sameiginlega ábyrgð skólans og foreldranna að standa að 
vímuvörnum og þó að vel hafi tekist til á síðustu árum, þá má gera betur.  

Sérstaklega þarf að huga að framhaldsskólanemum og ungu fólki sem 
er atvinnulaust. Tölur frá vormánuðum árið 2007 sýna að í 10. bekk 
höfðu 19,9% nemenda drukkið áfengi síðustu 30 daga áður en könnunin 
var gerð (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 
Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). Sama ár eru þau spurð sömu 
spurningar tveim mánuðum eftir það þau hefja nám í framhaldskóla og þá 
hafa 47,7% drukkið áfengi síðustu 30 daga. Ný rannsókn, sem Hrefna 
Pálsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 
Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon (2010) stóðu að, sýnir að 
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vímuefnaneysla er umtalsvert meiri hjá ungu fólki sem er atvinnulaust í 
samanburði við þau sem eru í framhaldsskóla.  

Sveitarfélög, félagasamtök og ríkið hafa sett forvarnir framarlega í 
forgangsröð hjá sér síðustu ár og víða hefur náðst ágætis árangur gagnvart 
vímuefnaneyslu 12–16 ára unglinga. Nú þarf einnig að huga í auknum 
mæli að öðrum brýnum samfélagslegum verkefnum. Lítið er t.d. vitað um 
það hvort árangur sé að nást í baráttunni gegn einelti. Horfa þarf á þætti 
sem koma í veg fyrir vanlíðan, auka hreyfingu og tryggja hollara 
mataræði. Muna þarf að ungmenni teljast börn og á forsjá foreldra allt til 
18 ára aldurs. Það þarf að tryggja að börn fái sambærilegan 
samfélagslegan stuðning og þjónustu að loknu grunnskóla og áður. Þessi 
nýju verkefni eru ef til vill þau sem við ættum að setja í forgang, því 
ýmislegt bendir til þess að þau geti verið forsenda heilbrigðra lífshátta. 
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Fylgiskjal 
Viðtalsrammi 
 
Sömu spurningar fyrir alla eru svartar en skólamenn rauðar og 

foreldrar fá bláar til viðbótar 
 

• Almennar upplýsingar: Hver er staða þín og hve lengi verið í 
þessu hlutverki 

 

• Hversu lengi hefurðu komið að samstarfi heimila og skóla? – 
(aðallega öðrum verkefnum en vímuvörnum) 

o Manstu eftir hvernig verkefnum unnið var að þá, áður 
fyrr? 

o Voru unnin einhver sérstök verkefni til þess að efla 
samstarfið? 

o Í hverju fólst samstarfið milli skóla og foreldra?  
 
• Af hverju byrjaðir þú að taka þátt í vímuvarnastarfi heimila 

og skóla? 
o  Manstu eftir einhverju eftirminnilegu frá þeim tíma? 
o Reyna að finna út hvernig þetta var f. xx árum  
o Hvað getur hafa valdið því að menn hófust ekki handa 

fyrr? 
o Hvað var gert áður en þetta fór af stað? 

 

• Hvaða verkefni voru unnin til þess að vinna að vímuvörnum?  
o Manstu eftir einhverju forvarnaverkefni sem hefur verið 

unnið og geturðu sagt frá því? 
o Hvernig gekk með það?  
o Gekk svona vel með öll verkefni sem þið unnuð að? 
o Hverjir tóku aðallega þátt í starfinu?  
o Hverjir hefðu jafnvel mátt að vera virkari að þínu mati? 
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• Hvernig fenguð þið upplýsingar um hvernig forvarnastarfið 
gekk – hvernig gekk/var hægt að meta árangur af því?  

o Hefur þetta eitthvað breyst með tímanum? 
o Hvernig var ákveðið hvað var gert í 

vímuvarnasamstarfinu og hvaða verkefni fóru í gang?  
o Hverjir ákváðu hvað var gert? 
o Urðu til einhvers konar tengslanet milli ykkar sem unnu 

að þessu? (foreldra eða skóla?) 
o Hvað í foreldrastarfinu miðaði beint að forvörnum 

og hvað óbeint? 
 

• Skólastjóri. Hverjar voru áherslur skólans varðandi 
vímuvarnir og samstarf heimils og skóla? 

o Var eitthvað reynt að örva foreldra til þátttöku í 
einverjum verkefnum? 

o Hver stýrði því?  
o Hverjir tóku helst þátt af starfsmönnum skólans í 

forvarnastarfinu? 
o Hvernig viltu helst að samstarfi við foreldrafélag/foreldra 

sé háttað? 
o Viltu að foreldrar styðji við verkefni skólans eða ákveði 

eigin verkefni sem geta jafnvel verið gegn stefnu 
skólans? 

o Manstu eftir því hvort skólinn hafi tekið upp verkefni 
sem komið hafa frá foreldrum og gert þau að sínum og 
unnið í þeim anda? 

o Er forvarnastefna í skólanum – ef já hvernig varð hún til 
og er farið eftir henni? 

o Telurðu að lífsleikninámið hafi haft áhrif á unglinga og 
vímuvarnastarf skólans? 

o Hvers konar markmið voru höfð að leiðarljósi í samstarfi 
heimil og skólans? Hefur það breyst í tímanna rás? 

o Hvernig hefur vímuvarnastarfi skólans verið háttað?  
o Hvernig hefur fræðslu skólans varðandi vímuvarnir verið 

háttað? 
o  Hefur hún breyst síðust ár eða frá aldamótum? 

 
• Hvernig myndir þú segja að þetta væri í dag, 

vímuvarnasamstarfið, hvað hefur breyst? 
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• Hver er mikilvægasta vímuvarnaleiðin að þínu mati – af 
hverju? 
 

• Er það eitthvað sem þú vilt bæta við um það sem við höfum 
rætt um?  

 




